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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 във вида на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в  

Защитено жилище в с. Илаков рът, община Елена 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Постановление № 170 на Министерски съвет от 26.06.2014 г. са направени изменения и 

допълнения в чл.36, ал.2, т.7„д” от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане (ППЗСП). Според същите, считано от 01.01.2015 г., са регламентирани 

диференцирани наименования на социалната услуга от резидентен тип „Защитено 

жилище”. В зависимост от вида увреждане на целевата група потребители, защитените 

жилища могат да бъдат: 

- защитено жилище за хора с психични разстройства; 

- защитено жилище за хора с умствена изостаналост; 

- защитено жилище за хора с физически увреждания. 

С писмо изх. № 9100-148 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане, директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане 

са уведомени за необходимостта от създаване на организация за предприемане на 

действия за определяне на целевите групи в защитените жилища. Служители на дирекция 

„Социално подпомагане” посетиха заведенията за социални услуги и съвместно с техните 

ръководители подготвиха необходимата информация за статуса на потребителите. 

В тази връзка в деловодството на община Елена е постъпило писмо от Агенция за 

социално подпомагане относно необходимостта от определяне на конкретна целева група 

в защитените жилища. 

В община Елена функционира Защитено жилище в с. Илаков рът с капацитет 10 места, в 

което са настанени лица с умствена изостаналост. Предвид направените изменения в 
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ППЗСП и предстоящото приемане на финансовите стандарти за следващата 2015 г., 

включващи въвеждане на диференцирано финансиране, е необходимо Общински съвет – 

Елена да приеме решение за промяна на вида на предоставяната социална услуга. 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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; по повод Постановление 

№ 170 на Министерски съвет от 26.06.2014 г. и последвалите изменения в чл.36, ал.2, 

т.7,„д” от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет - 

Елена: 

1. Дава съгласие за промяна вида на предоставяната социална услуга в Защитено 

жилище - с. Илаков рът, община Елена от „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” с капацитет 10 

места в „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” със 

същия капацитет.  

2. Решението влиза в сила, считано от 01.01.2015 г. 

3. Възлага на кмета на Община Елена да изпрати настоящото решение до директора 

на Регионална дирекция за социално подпомагане за издаване на заповед за промяна 

на вида на социалната услуга, при спазване разпоредбите на чл. 36в, ал. ал. 1, 2 и 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


