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изх. № РД.01.02 - ______ / ___.___.2022 г. 

 

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: 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. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 10.10.2022 г. Агенцията за качеството на социалните услуги е издала Заповед за 

предварително одобрение за създаване на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - Надежда“, в село Илаков рът, 

община Елена с капацитет  15 броя потребители.  

Заповедта е издадена във връзка с подадено от Община Елена заявление към Агенцията за 

качеството на социалните услуги, съгласно чл. 78, ал 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалните услуги и доказателства по чл. 78 от същия, и установената 

обществена необходимост от създаване на такъв тип социална услуга - по информация на 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Елена, към 14.10.2022 г., 81 лица от областта имат 

необходимост от квалифицирана помощ като пълнолетни с интелектуални затруднения.  

Дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост (ЦНСТПЛУИ) е социална услуга, целяща да осигури на потребителите 

възможност за развитие на личностните им потенциали, шанс за реализация в обществото, 

изграждане или усъвършенстване на трудовите им умения, създаване и поддържане на 

социални контакти, подкрепа на самостоятелността и независимостта им и разширяване 

на достъпа им до обществената среда. 

Успешната реализация на планираните ангажименти ще окаже значително, положително 

влияние върху настоящото състояние и проблеми на представителите на целевите групи, 

поставени в изолация от семейна и местна общност. В резултат от изпълнението ще бъдат 

създадени устойчиви възможности за пълноценно интелектуално и личностно развитие на 

пълнолетните лица с умствена изостаналост и значимите за тях близки (разширен семеен 

кръг). Ще се създадат устойчиви навици у хората за пълноценно използване на 
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свободното време, за водене на независим живот и за повишаване на толерантността 

обществото към хората с интелектуални затруднения. 

ЦНСТПЛУИ - Надежда ще бъде ситуиран в закрития преди 5 години Дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът. Населеното място е в 

близост до общинския център. Сградата – общинска собственост, в която предвиждаме да 

се предоставя услугата е запазена, разполага с обширно дворно пространство и е в 

непосредствена близост до действащия към момента „Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“. При разкриване на центъра, ще е лесно 

да се назначи персонал, защото много от бившите служители са квалифицирани в 

предоставяне на такъв тип услуга и биха работили там. 

Финансирането на социалната услуга ще бъде осигурено за сметка на наличните свободни 

средства от извършена компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на 

общините с централния бюджет за делегираните от държавата дейности във функция V 

„Социално осигуряване, подпомагани и грижи“ през 2022 г.,  съгласно Закона за 

държавния бюджет или постановление за неговото изпълнение.  

С оглед изложеното, при съобразяване на параметрите на осигуреното от държавния 

бюджет финансиране на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост - Надежда“ и Заповед № РД01-1934 / 10.10.2022 

г. на Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, относно 

предварително одобрение за създаването ѝ е необходимо Кмета на община Елена, който 

ще отговаря за управлението и предоставянето на услугата, да предприема действия по 

създаването ѝ като делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните 

услуги и правилника за прилагането му. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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:  

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“ в сграда, общинска собственост с административен адрес: обл. 

Велико Търново, общ. Елена, с. Илаков рът, № 62. 
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4. Утвърждава начина на организация и управление на социалната услуга като 

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

ниво. 

2. Възлага на Кмета на община Елена да извърши всички последващи действия при 

изпълнението на настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил:  

 

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД, 14.10.2022 г. 15:55 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

 


