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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ 

СЕМЕЕН ТИП ГР. БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

     Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ гр. Берковица е  открит на 

основание Заповед РД – 0161/19.01.2010г. на Агенция за социално подпомагане 

към МТСП,  като държавно – делегирана дейност.  

Доставчик на услугата е община Берковица. Предоставя се в сграда - общинска 

собственост от 303кв. м. застроена площ; 818 кв. м. разгъната застроена площ. 

          Със Заповед на АСП №РД01-1410 от 04.12.2014 г. се променя 

наименованието на Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 15 места, 

на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания. 

Считано от 01.04.2018 г. със Заповед № РД01-0553/30.03.2018 г. е изменена 

предходната заповед в частта наименование/целева група, като Центъра се 

наименува – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. 

Берковица. 

Отчетната стойност на сградата е  770 752 лв.                                              

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” /ЦНСТДБУ/ е 

социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за 

пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. В 

центъра функционира среда близка до семейната, при която децата получават 

необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и 

изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

Основната цел, която си поставя екипа на ЦНСТДБУ гр. Берковица е създаване 

на устойчиво място за живот на всяко дете в сигурна и безопасна среда, близка 

до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална 
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грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот. 

   През 2020 г. капацитетът на ЦНСТДБУ Берковица от 15 места е намален 

на 13 деца.  

През 2020 г. в СУ са настанени нови  5 деца, напуснали са двама поради 

навършване на пълнолетие, и едно дете е реинтегрирано в семейна среда. 

Новонастанените деца идват  от кризисен център 4 и едно дете  от приемно 

семейство.   Към края на 2020 г. две деца са  вписани в регистъра за 

осиновяване. Настанените деца са  на възраст от 10 до18 години.      Всяко дете 

има личен лекар . През 2020 г. на всички настанени деца бяха извършени 

прегледи и необходимите медицински интервенции от детски стоматолог д-р 

Петър Михов. 

 

През учебната 2020 г./2021 г. едно от децата , настанени в ЦНСТДБУ 

Берковица е в самостоятелна форма на обучение, две деца са със СОП. Всички 

останали се обучават в редовна форма в училищата на територията на 

общината. Средно годишната заетост през 2020 г. е 12 деца . Към края на 2020 

г. няма дете от ЦНСТДБУ, което да е отпаднало от образователната система и 

да не посещава училище. 

 

   През месец март  2020 г. във връзка с промяната на капацитета  е 

актуализирано длъжностното щатно разписание. Общата щатна численост на 

персонала е намалена с 2 щатни длъжности или общо 10 броя щатен персонал. 

С това действие са спазени изискванията на Методиката за определяне на 

длъжностите на персонала  в специализираните институции и социалните 

услуги в общността.  

     

№  

ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ 

 БРОЙ НА 

ДЛЪЖНОСТИТЕ 

1 ДИРЕКТОР  1 

2 ПСИХОЛОГ 1 

3  ДЕТЕГЛЕДАЧИ 5 

4 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 1 

5 СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 1 

6 ГОТВАЧ 1 

 



  Приет с Решение № 789 от Протокол № 37/24.09.2021 г.  
 

Общински съвет - 
Берковица 

 

 

         Съобразно потребностите и законовите изисквания, през 2020 г. редовно е 

провеждана супервизия на персонала, както индивидуална, така и групова.  

Полагаемата  се издръжка за едно дете през 2020 година  по    

първоначален стандарт е 12 717,00 лева /дванадесет  хиляди седемстотин и 

седемнадесет  лева/, а месечните помощи за един ученик 35,00 лева.  

Със заповед РД 01-0342/26.02.2020 год. на изпълнителния директор на АСП от 

01.03.2020 год. бе променен капацитета от 15 на 13 места. 

С решение № 535 от 31.07.2020 год. от 01.08.2020 год. издръжката на едно дете 

по държавен стандарт стана 15 896 лева, а месечните помощи на един ученик 

40,00 лева. 

Всичките тези промени формираха: 

 

БЮДЖЕТ за 2020 година 194 164 лева 

в т.ч. 

 -по държавен стандарт и на база актуализиран капацитет размерът на 

държавната субсидия стана 182 275,00 лева; 

 помощи за един ученик 5600,00 лева; 

 преходен остатък от 2019 година – 6289,00 лева; 

 01-00 заплати по трудови правоотношения –     103 296,00 лева; 

  02-00 други възнаграждения и плащания на персонал -12 480,00 лева; 

  05-00  задължения осигурит. вноски работодател  -       20573,00 лева;  

  05-51  ДОО -   12 172,00 лева; 

 05-60   ЗОВ -      5 509,00 лева; 

  05-80 -  ДЗПО -     2 892,00 лева; 

 10-00 -   издръжка - 48 887,00 лева 

 10-11 -  храна                -       14 269,00 лева 

 10-12 -  медикаменти    -       1 030,00 лева 

 10-13 -  пост. инвентар -      2 000,00 лева 

 10-15 -  материали         -      7 770,00 лева    

 10-16 -  вода,г-ва,ел. енелгия -  14 208,00 лева 

 10-20 -  външни услуги  -        7 700,00 лева 

 10-30 -  текущ ремонт   -         610,00 лева 

 10-51-   командировки    -         671,00 лева 

 10-62-   застраховки        -        629,00 лева 

 19-00 –данъци и такси  3 328,00  лева 

 19-01    държавни данъци -       328,00 лева 

 19-81    общински такси    -  3 000,00 лева 

 42-00- помощи                       5 600,00 лева    

 

    Изпълнението на бюджета е  183 558 лева   
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 01-00 – заплати по трудови правоотношения -              102 024,00  лева 

 02-00 -  други възнагр. и плащания на персонал -             8967,00 лева 

 05-00 - задължения осигурит. вноски работодател-        19 797,00 лева  

 05-51 –   ДОО -   11 818,00 лева 

 05-60 -    ЗОВ -    5 289,00 лева 

 05-80 -  ДЗПО -   2 690,00 лева 

 

 10-00 -   издръжка              45 152,00 лева 

 10-11 -  храна -                     13 744,00 лева 

 10-12 -  медикаменти -            744,00 лева 

 10-13 -  пост. инвентар -     1 844,00 лева 

 10-15 -  материали -               6 825,00 лева     

 10-16 -  вода,г-ва,ел. ен-я -     12 577,00 лева 

 10-20 -  външни услуги  -        7 623,00 лева 

 10-30-  текущ ремонт  -           610,00 лева 

 10-51-   командировка    -          556,00 лева 

 10-62-   застраховки       -          629,00 лева 

 19-00 –данъци и такси - 3 068,00  лева 

 19-01    държавни данъци -        238,00 лева 

 19-81    общински такси    -     2 830,00 лева 

 

 42-00 -  помощи-  4 550,00 лева 

 

ЦНСТ ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНЕ – гр.Берковица получи следните дарения 

през 2020 год.: 

 

Дарения в натура от страната 

 

 

№  Дарител Вид на дарението Стойност 

1. Нега Сърф Хранителни продукти  1187,13 лв. 

2. Тавита България Хранителни продукти   217,40 лв. 

3. Фондация „Нов живот“ Екскурзия до Панагюрище и Оборище-530,00 лв. 

4. Владимир Йорданов Таблети 5бр. 720,00 лв. 

5. Тавита България -Хранителни продукти 172,70 лв. 

6. БЧК Хранителни продукти 323,06 лв. 

7. Фондация„Надежда2001 – 98“ Хигиенни материали 19,70 лв. 

8. Уницеф България Хигиенни материали 285,00 лв. 

9. БЧК Хранителни продукти  120,00 лв. 

10. Ресторант Приз София 670 лв.   

11.     Фондация „Плюшено мече“ 350,00 лв. 
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12. Фондация „Нов живот“ коледни пакети 420,00 лв. 

13. Славина Арсенова - материали на стойност 2700 лв.  

 Общо:  7  714 ,99 лв. 

 

Дарения в натура от чужбина – МАРБЪЛ  ПРОДЖЕКТ 

 

№  Дарител Вид на дарението Стойност 

1. Марбъл Проджект -Дарение плодове -1 024,13 лв. 

 Общо:  1 024,13 лв. 

 

          През 2020 година приключихме с 10 606 лева преходен остатък, а 

неразплатените разходи в края на  годината  към доставчици са 2 425,42 лева 

 

 

 

 

Социални дейности 

           През 2020 г. социалните дейности и групови занимания  в ЦНСТДБУ 

бяха провеждани в условията на пандемична обстановка. 

Социалния работник, сътрудник социални дейности и директора на СУ , 

ежедневно бяха ангажирани с оказване на подкрепа на настанените деца при 

провеждане на онлайн обучението. 

Благодарение на инициативата на кмета на община Берковица , за всички деца  

настанени в ЦНСТДБУ са подсигурени дигитални устройства и компютърни 

конфигурации, необходими за провеждане на качествено онлайн обучение в 

условията на пандемия. 

 През месец септември 2020 г. беше организиран тридневен летен лагер в  

гр. Вършец и екскурзия през м.ноември до Панагюрище и Оборище. 

Редовно са организирани излети сред природата. Чествани са рождените дни на 

всяко дете. 

      И през тази година въпреки усилията на екипа на СУ имаше деца  с 

девиантни поведенчески  прояви. 

Благодарение на екипа на Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни към община Берковица и инспектор 

„Детска педагогическа стая”към РУ на МВР, към настоящия момент 

проблемните поведенчески прояви са овладяни.  Редовно се провеждаха беседи, 

на различни теми съобразно индивидуалните потребности на децата.  

Добра е комуникацията  между ЦОП Берковица и ЦНСТДБУ.  

Всички деца ползват компетентна психологическа и педагогическа подкрепа по 

утвърден план и съгласно потребностите им. 

На всяко дете в социалната услуга е определен ментор. Към всяко дете се 

подхожда индивидуално, според неговите възрастови и личностни потребности. 
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Редовно два пъти в месеца се провеждат екипни срещи, а при необходимост и 

извънредни, за работа по случай.  

На всички деца, през 2020 г.са изготвени индивидуални планове за подкрепа на 

личностното развитие и социалното включване.   

 

 

 

Проблеми и мерки за подобряване на работата в ЦНСТ Берковица 

Проблеми: 

1. Основен проблем в ЦНСТДБУ е липсата на локално отопление. При 

проектирането и изпълнението на строителните дейности на сградата е 

изградена отоплителна система, която е била свързана със сградата на 

ДДЛРГ „Люба Тенева”, която в момента не работи и цялата инсталация е 

повредена и негодна. Проблема е решен частично, като едно общо 

помещение и две от стаите на децата са климатизирани. Предвидени са 

средства за следващата година за закупуване на още два броя климатици. 

2. Неотложена  е подмяната на подовите покрития в стаите на децата ,които 

проблем при стриктно оптимизиране на разходите ще може да бъде 

отстранен със собствени средства. 

3. Липсата на финансов ресурс в предходните години е довело до липса на 

провеждане на периодични обучения на персонала и внедряване на 

добри практики. Този проблем не търпи развитие, въпреки че е имало 

финасов ресурс поради пандемичната обстновка. 

Мерки: 

1. Търсене на финансови резерви  и чрез оптимизиране на разходите 

Привличане на дарители. Участие в проекти за проектиране и закупуване 

на оборудване.  

2. Планиране на средства за неотложни ремонти за сметка на утвърдения 

разходен стандарт. 

3. Планиране на средства за обучения и търсене на съдействие от НПО. 

4. Планиране на разходи и намиране на финансов ресурс за ежемесечни 

супервизии, обучения на децата.  

5. Участие в програми и проекти за външно финансиране. 

6. Утвърждаване  на контактите с  настоящи дарители и търсене на нови 

такива. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ЦНСТДБУ ГР.БЕРКОВИЦА 


