
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 767 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 

 

 

ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за 

настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван 

Рилски” град Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 25, ал. 2, т. 4 от Закона 

за социалните услуги (ЗСУ), чл. 83, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от ППЗСУ, във връзка с 

получена Заповед № РД01-0730/05.05.2022 г. от изпълнителния директор на АСП 

за предварително одобрение за създаване на социална услуга ЦНСТСХ и 

предложение с Вх. № 1416/16.05.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски”, считано от 01.07.2022 г., 

която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на 

социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, 

регламентиращ социалната услуга като делегирана от държавата дейност с 

осигурено финансиране съгласно Закона за държавния бюджет на Република 

България. 

2. Параметри на услугата по т. 1: 

2. 1. Вид: Център за настаняване от семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) - 

резидентна грижа съгл. чл. 15, т. 8 от ЗСУ; 

2. 2. Профил: Специализирана социална услуга; 

2. 3. Начин на организация и управление - социалната услуга ще се предоставя 

от Община Свищов чрез второстепенен разпоредител Общинска служба „Социални 

дейности”; 

2. 4. Адрес: град Свищов, ул. „Княз Борис I” № 36; 

2. 5. Брой потребители: 15 /петнадесет/; 

2. 6. Брой и длъжности на служителите, които извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга – 14 /четиринадесет/ - управител, социален 

работник, рехабилитатор, медицинска сестра, санитари – 7, трудотерапевт, 



хигиенист и работник поддръжка; 

2. 7. Дата на предоставяне на социалната услуга като делегирана от държавата 

дейност – 01.07.2022 г. 

МОТИВИ: Към настоящия момент Община Свищов реализира проект по  

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – “Предоставяне на нова 

социална услуга в община Свищов “Център за грижи за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ ”Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората 

с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” от 01.05.2021 г. – срок 14 

месеца; предоставяне на услугата – 12 месеца от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Социалната услуга се предоставя в масивна, двуетажна, монолитна сграда,  

публична общинска собственост, ремонтирана, реконструирана, оборудвана и 

обзаведена по договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-С01-0006 за проект 

“Създаване на нова социална услуга “Център за грижи за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване“, финансиран по Оперативна програма “Региони 

в растеж“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги 

за възрастни и хора с увреждания” BG16RFOP001-5.002.  

Оборудването и обзавеждането на Центъра е съгласно утвърдените от МТСП 

функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразена с 

релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в 

общността – спазени са изискванията за достъпна среда - рампа, парапети и 

асансьор; центърът е обзаведен с болнични легла – електрически, с пет функции - 

15 бр.; матраци – антидекубитални, антибактериални, хипоалергични; шкафчета с 

маса за хранене - 15 бр.; Мобилен лифт за пациенти – 2 бр.; Единичен гардероб - 15 

бр.; Шкаф за лични вещи тип скрин с вграден хладилник - 15 бр., телевизори във 

всяка стая; електрическа масажна кушетка; рехабилитационни уреди; 

електродомакински уреди, мебели за трапезария и стая за групови занимания и 

срещи; оборудване за дезинфекция; спално бельо, вкл. постелъчно; компютърна и 

периферна техника; мебели за медицински и административен кабинети и др. 

Финансирането на социалните услуги от държавния бюджет е съгласно 

стандартите за финансиране, приети с РМС № 50/03.02.2022 г. В него като най-

близка до съществуващата социална услуга Център за грижи за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване е Център за настаняване от семеен тип за стари 

хора. Именно за този вид социална услуга е получено одобрение от АСП, съгл. 

Заповед № РД01-0730/05.05.2022 г. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


