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О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02 - _____ /     .10.2016 г. 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Елена за периода 2016 - 2020 година. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Съгласно чл. 36б, ал. 1 от ППЗСП, въз основа на областната стратегия за развитие на 

социалните услуги, кметът на общината организира разработването на стратегия за 

развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет. 

При разработването на стратегията по ал. 1 кметът на общината осигурява участието на 

представители на дирекция "Социално подпомагане", обществените съвети по чл. 35 от 

Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, 

имащи отношение към развитието на социалните услуги. 

Общинската стратегия е създадена на основата на Доклад–анализ за ситуацията и оценка на 

потребностите в социалната сфера на територията на община Елена, приет с Решение № 

70/25.06.2015 г. на Общински съвет – Елена, в процес на партньорство между 

заинтересованите страни в общината (Общинска администрация, ДСП, социални услуги и 

други структури на местната власт). 

Разработването на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община 

Елена е в  изпълнение  на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36б от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и е в синхрон с 

националните приоритети на социалната политика.  

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в 

общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в 

община Елена. 
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За изпълнение на стратегията по предложение на кмета на общината и след съгласуване с 

дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално 

подпомагане общинският съвет ежегодно ще приема годишен план за развитие на 

социалните услуги на общинско равнище. 

Предложената на вниманието Ви Стратегия за развитие на социалните услуги през 2016 

година е съгласувана с Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Елена и 

Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет Елена: 

 

1. Приема “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за 

периода 2016 – 2020 г.“ 

 

2. Упълномощава кмета на община Елена да предприеме съответните действия за 

изпълнение на общинската стратегия. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

За кмет на община Елена – Йордан Димитров 

Съгласно заповед № РД.02.05-735/05.11.2015 г. 

изготвил, Хр. Захариев 

 


