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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: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Елена 

и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Законът за социалните услуги, с който се въвежда планирането на национално ниво на 

социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определя 

ролята на общинските администрации при реализирането на този процес. Съгласно 

законовите разпоредби до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година се приема 

Националната карта на социалните услуги (Картата). След публикуване на първите 

демографски данни от преброяването на 3 октомври 2022 година на електронната 

страница на Националния статистически институт (НСИ) и през месец декември 2022 г. 

данни за здравния статус на населението, всяка община започна процес на планиране на 

социалните услуги по новия ред.  

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за планирането на социалните услуги 

(Наредбата), Кметът на общината организира разработване на анализ на потребностите на 

общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло 

или частично от държавния или общински бюджет. Анализът на потребностите се 

разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални 

услуги, посочени в глава втора от Наредбата. Анализът на потребностите задължително 

включва: 

1. показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-

социални услуги, посочени в глава втора; 

2. съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители 

(общ и по видове услуги и групи потребители); 

mailto:obshtina@elena.bg


 2 

3. брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители); 

4. информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове 

услуги); 

5. данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години; 

6. информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и 

материална база); 

7. информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

След изготвянето на анализите на потребностите от всички общини в съответната област 

областният управител организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в 

областта с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на областно ниво. 

Въз основа на анализа на потребностите по кметът на общината изготвя предложение за 

планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират 

изцяло или частично от държавния бюджет. Предложението задължително включва 

всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е 

установена потребност въз основа на анализа на критериите по глава втора. 

В изпълнение на чл. 42, ал. 1 кметът на общината има задължението да публикува на 

интернет страницата на общината анализа на потребностите и предложението за 

планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират 

изцяло или частично от държавния бюджет . 

След приключването срока на обсъждането (20 март)  предложението за планирането на 

социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или 

частично от държавния бюджет  заедно с анализа на потребностите се приемат от 

Общински съвет – Елена и се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 1 и 

чл. 43, ал. 2 от Наредба за планирането на социални услуги, и произлезлите нужди от 

изготвения Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Общински съвет Елена:  

1. Приема Анализ на потребностите от социални услуги в община Елена; 

2. Приема Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

3. Възлага на Кмета на община Елена да предостави  на изпълнителния директор на 

Агенцията за социално подпомагане приетите от Общински съвет Елена „Анализ 
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на потребностите от социални услуги в община Елена“ и „Предложение за 

планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се 

финансират изцяло или частично от държавния бюджет“. 

4. 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 

 

Изготвили:  

 

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД  

 

Нурие Реджебова, ст. експерт СУЗ  

20.03.2023 г. 13:20 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

 


