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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 157 / 20.10.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 20.10.2022 г. 

 

 

Относно: Създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община 

Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 25 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за социалните услуги, чл. 83,  

ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във 

връзка със Заповед РД01-1934 от 10.10.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

„за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ с. Илаков 

рът, община Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.12.2022 г. 

2. Определя: 

2.1.  капацитет на социалната услуга – 15 (петнадесет) места; 

2.2. численост на персонала – съгласно Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена 

от Министъра на труда и социалната политика. 

3. Настанява „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост „Надежда“ в сграда, общинска собственост с 

административен адрес: обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Илаков рът, № 62. 

 

 

 

 



 

 

4. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга като 

делегирана от държавата дейност, за територията на община Елена и на 

областно ниво. 

5. Възлага на Кмета на община Елена да извърши всички последващи действия 

при изпълнението на настоящото решение. 

 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


