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 Приложение № 3 към чл. 48

Определя минимални стандарти за качество 
на социалните услуги, които са 

задължителни за държавата и общините, за 
лица, за физическите лица, регистрирани 
по Търговския закон, и за юридическите 

лица при предоставяне на социални услуги 
за деца.



Приложение № 3
Длъжности за изпълнение на стандарти
критерии за персонал в ЦНСТ за деца 

Задължителен минимален коефициент: 0,8

При ЦНСТ с капацитет 15 места – численост на 
персонала – 12 щата



2015 2016 2017 % увеличение
Стандарт в лв. 8633 8806 9070 5%
МРЗ в лв. 360 420 460 27%
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2015 2016 2017
§01,02,05
възнаграждения и осигуровки

103 767 лв.
§01/80072

104 772 лв.
§01/81280

116 100 лв.
§01/89804

§10 - издръжка 25 728 лв. 27 318 лв. 19 950 лв.

Общо ДДД 129 495 лв. 132 090 лв. 136 050 лв.

разходи 122 100 лв. 137 030 лв. 46 968 лв.

до 31.05.2017



 Ръководител ½ 
 Социални работници 8 ½
 Домакин 1
 Счетоводител 1 
 Шофьор ½
 Хигиенист ½
Средства за основна заплата, клас 
професионален опит, нощен труд и работа 
в почивни и празнични дни – 89 804 лв. за 
2017 г. – средна 623.00 лв. 



Разход  за Сума
Стандарт 19 материална база
Вода, ел.енергия, гориво, 
телефон, интернет, пощенски 
разходи, ремонти, услуги и 
други материали

26478,00 лв.

Стандарт 9
Храна

4138,00 лв. 

Стандарт 12 
Образование

482.00 лв.

Стандарт 21,22,23
Персонал 

1800,00 лв.

Общо 32898, 00 лв.



 Натура – 25867 лв.
 Пари – 11358 лв.

обща сума на разходите за издръжка от 
дарения 

37225 лв.
Обща сума на разходите за издръжка от ДДД

32 898



Разходи за издръжка от дарения 
37 225 лв.
Разходи за издръжка от ДДД
32 898 лв. 
Общо разходи за издръжка – 70 123 лв.





 "Звено "Майка и бебе" предоставя временно 
настаняване до 6 месеца на бременни жени 
и майки в риск да изоставят децата си, 
насърчава родителската привързаност, 
подпомага младите майки чрез социално, 
психологическо и юридическо 
консултиране и подкрепа.



2015 2016 2017
§01 ,02,05 -
възнаграждения и 
осигуровки 63 280 лв. 65 448 лв. 67 200 лв.

§10 издръжка 2 123 лв. 1917 лв. 1 515 лв.

Общо ДДД 65 403 лв. 67 365 лв. 68 715 лв.

разходи 68 747лв. 65 799 лв.

до 31.05.2017
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