ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх. № РД.01.02 - _____ / 17.03.2017 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в „Защитено
жилище за хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - с. Илаков рът“ е социална услуга в
общността, предоставяна от община Елена. Услугата стартира с първоначален капацитет
от 8 места по проект, финансиран от Програма ФАР 2005 (фаза 2), а от 2009 г. е
делегирана от държавата дейност. От 2014 г. капацитетът на услугата е увеличен на 10
места. Със свое Решение № 94 / 16.06.2016 г. Общински съвет Елена е дал съгласието си
за увеличаване капацитета на социалната услуга на 12 места. След настъпилите промени в
Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, обаче, това се оказва не
само недопустимо, но и се налага намаляване на броя на потребителите до максимално
допустимия, а именно 8. Поради тази и ред други причини, подробно изложени в
предложението за промяна на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
община Елена за периода 2016 - 2020 г., изх. № РД.01.02 - 42 / 17.03.2017 г., предлагам
предоставяната социална услуга в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ в
с. Илаков рът, да бъде трансформирана в „Център за настаняване от семеен тип за лица с
умствена изостаналост“. Предлаганата промяна е инициирана от управителя на
защитеното жилище (докладна записка вх. № РД.02.18 - 219 / 13.03.2017 г., получила е
подкрепата на директора и специалистите от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.
Елена, както и на Обществения съвет, създаден и действащ във връзка с чл. 35 от Закона
за социално подпомагане.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Елена

1. Дава съгласие предоставяната социална услуга в „Защитено жилище за хора с
умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена с капацитет 10 места да се
промени на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост“ с капацитет 12 места, със следните мотиви:
- да се отговори по-адекватно на потребността от ползване на услугата от
потребители, попадащи в целевата група (лица с умствена изостаналост);
- да се осигури по-добро обгрижване на потребителите и да се гарантира 24часовото им наблюдение.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
да извърши промяна във вида и капацитета на предоставяната социална услуга:
от „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ с капацитет 10 места на
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост“ с капацитет 12 места, като делегирана държавна дейност, считано
от 01.05.2017 г.
3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати решението на Общински съвет
Елена, заедно с мотивите към него, до Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до
изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане за промяна във
вида и капацитета на предоставяната социална услуга.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
15.03.2017 г., 10:00 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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