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Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 3 /ЦНСТДБУ-3/

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания- 3 /ЦНСТДБУ-3/ притежава лиценз за
предоставяне на социални услуги за деца - Заповед РД01 - 898/20.08.2013 година на Министерството на
труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане и решение на Oбщински съвет град
Бургас, за разкриване на социалната услуга от 01.09.2013г.
Доставчик на услугата е Община Бургас, финансирането е държавно делегирана дейност.
Адресът на ЦНСТДБУ-3 е: Град Бургас, п.к. 8011, ж.к. ,,Меден рудник”, бл.408, вх.А, ет.2, ап. ляв и десен,
телефон: 056/810077, моб.тел:0879656691,
E-mail: cnstd_mr.burgas@abv.bg
Лице за контакт: Станка Матанова

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 3 /ЦНСТДБУ-3/ е социална услуга от
резидентен тип, предоставяща среда за подпомагане и израстване на деца без увреждания, в риск, за
които са изчерпани всички възможности да се отглеждат в семейна, или близка до семейната среда.
Капацитетът на услугата е 8. За деца от 7 до 18 години, ако детето продължи да учи, за да завърши
средното си образование, може да остане, но не повече от 20 годишна възраст.
ЦНСТДБУ-3 е ситуиран в Централната част на к-с ,,Меден рудник”, в гр.Бургас,
С изградена инфраструктура, транспортни и комуникативни връзки, и публични услуги.
ЦНСТДБУ-3 е разположен в осеметажен жилищен блок, на 2-ри етаж, в два отделни апартамента, като
помещенията отговарят на всички нормативни актове.
ЦНСТДБУ-3 е организиран по начин, създаващ среда и уют ,близки до семейната, съобразени с
потребностите на децата.
Спалните помещения са за не повече от три деца, като всеки потребител разполага с легло, личен
шкаф, гардероб.
Кухнята и трапезарията са обзаведени с необходимите съоръжения за приготвяне на храна и
съхранението ѝ.
В ЦНСТДБУ-3 е обособена всекидневна стая ,в която /хол, с аудио-визуална техника, мека мебел,
библиотека, където се събират децата.
Всеки от апартаментите има санитарен възел с баня, топла вода.
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Всички спални помещения и всекидневната се отопляват с климатици, като се поддържа нужната
температура, според сезона.
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