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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. 

Впоследствие с Решение № 3 / 26.01.2017 г. в нея е направена промяна. 

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. 

Към момента, в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена 

за периода 2016 - 2020 г. е записана Дейност 2.2.1.1. Продължение на дейността на 

защитеното жилище за лица с умствена изостаналост  в с. Илаков рът, общ. Елена с 

капацитет 12 потребители, което е несъвместимо с последните изменения в Правилника 

за прилагане на закона за социалното подпомагане. 

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

проблемът беше обсъден, като се стигна до извода, че е целесъобразно социалната услуга 

„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ да бъде преобразувана в „Център за 

настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост“. Това се налага и от 

промяната в статуса на потребителите. В общия случай, техните заболявания прогресират, 

поради което повечето от тях вече не са относително самостоятелни, а имат нужда от 

постоянно обгрижване. Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е форма на 

социална услуга, насочена към лица, които имат нужда от 24-часова грижа. Социалната 
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услуга създава условия близка до семейната среда, при която лицата получават 

необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен 

живот. Социалната услуга е подходяща за лица с увреждания, както и за възрастни хора с 

висока степен на зависимост от грижа. Лицата в един ЦНСТ могат да бъдат различни по 

възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност. Като цяло, ЦНСТ е социална 

услуга, предназначена за лица с по-ниска степен на възможност за самостоятелно 

обгрижване, отколкото в социалната услуга „Защитено жилище“. В допълнение, 

максималният капацитет на ЦНСТ, регламентиран в Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане, е по-голям, отколкото този на Защитеното жилище. Това се 

отнася и до обслужващия персонал. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от 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: 

Дейност 2.2.1.1. придобива следната редакция: „Преобразуване на Защитеното 

жилище за лица с умствена изостаналост  в с. Илаков рът, община Елена в „Център 

за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост“ с капацитет 12 

потребители“, като се прави съответната промяна в ред 6 от Таблица 2. 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

14.03.2017 г., 14:10 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


