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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

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

община Елена за периода 2016 - 2020 г. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 148 от 27.10.2016 г. Общински съвет Елена е приел Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 г. 

След приемането на стратегията, настъпиха изменения в Правилника за прилагане на 

закона за социалното подпомагане, обнародвани в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Там в 

Допълнителните разпоредби, касаещи социалните услуги, в описанието на видовете 

социални услуги се посочени както нови дефиниции за видовете социални услуги, така и 

промени в техния капацитет. 

Като следствие от тези промени, по административен ред се очаква да бъде намален 

капацитета на Защитеното жилище в с. Илаков рът от 10 на 8 потребители, което ще 

доведе до необходимост от съкращение на обслужващия персонал. 

При проведена среща с ръководството на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Елена 

проблемът беше обсъден и бе установена обективна нужда от предлагане на социална 

услуга за лица с деменция. За да се реши този проблем и за да не се допусне свиване на 

социалната услуга в Защитеното жилище, както и за да се използва наличната материална 

база в бившия Дом деца с умствена изостаналост в Илаков Рът, е добре в нея да се разкрие 

нова социална услуга от вид, близък до услугата Защитено жилище. Беше предложено 

това да бъде Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица с деменция. По този 

начин се създава и предпоставка за създаване на комплекс за социални услуги в с. Илаков 

рът - бюджетно звено, което ще предлага няколко социални услуги и ще бъде по-

ефективно заради по-ниските административни разходи. 

В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 

2016 - 2020 г. са в с. Илаков рът са предвидени две ЦНСТ за лица с умствена 

изостаналост. От гледна точка на реалните потребности е разумно целевата група да бъде 

променена „за лица с деменция“. 
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Същевременно, тъй като в стратегията е предвидено разкриване на два бр. ЦНСТ за лица с 

деменция в с. Тодювци, предлагам целевата група за тези ЦНСТ да стане „за стари хора“, 

каквато обективна потребност е налице, макар за момента да няма финансиране за 

подобен тип услуги като държавно делегирана дейност. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

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

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

съвет Елена 

Променя Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена 

за периода 2016 - 2020 г., както следва: 

1. Дейност 2.2.1.2. придобива следната редакция: „Разкриване на 2 бр. „Център за 

настаняване  от семеен тип за пълнолетни  лица с деменция“, всеки с капацитет 

15 потребителя в с. Илаков рът – първият през 2017 г., а вторият през 2018 г.“, 

като се прави съответната промяна в ред 7 от Таблица 2. 

2. Дейност 3.2.1.1. придобива следната редакция: „Разкриване на 2 бр. „Център за 

настаняване от семеен тип за стари хора“, всеки с капацитет 15 потребители в с. 

Тодювци – първият през 2018 г., а вторият през 2019 г.“, като се прави 

съответната промяна в ред 4 от Таблица 3. 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


