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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Промяна в капацитета на социална услуга „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” - с. Илаков рът

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От 2000 г. държавата провежда целенасочена политика в сферата на социалните услуги,
която е наречена „деинституционализация“, изразяваща се в създаване на социални
институции, предлагащи услуги в общността, свързани с индивидуализиране на подхода към
хората и групите в риск и целящи интегрирането им в социалните общности.
През 2010 г. Министерски съвет приема Национална стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България“, която определя регламента за тази
политика. Целта е замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка
до семейната среда в общността. Чрез този процес се осъществява „извеждане“ на децата от
специализираните социални институции, което води до рязко намаляване на броя на децата в
заведенията за настаняване за отглеждане и възпитаване.
В синхрон с това е и приетата от Общински съвет Елена с Решение № 36 / 05.05.2011 г.
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. в община Елена
(Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца
в специализирани институции). По този начин община Елена е приела ангажимента да
работи, подкрепяйки процеса на деинституционализация и постепенно намаляване на
капацитета на ДДМУИ „Надежда“ с. Илаков рът като институция предоставяща
специализиран тип услуги. От 2014 г., с реализирането на проект „Детство за всички“
започва процес на извеждане на потребителите на социални услуги от специализираните
институции.
Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - с. Илаков рът е специализирана
институция за предоставяне на социални услуги. Той е разкрит през 1959 г. Към настоящия
момент домът е с капацитет 55 места, въпреки че съгласно Оперативния план с времеви
график, част от горецитираната Общинска стратегия, още през 2013 г. капацитетът е
следвало да бъде намален на 50 места, а през 2014 и 2015 г. да достигне 30 места.

В деловодството на община Елена е постъпило предложение от директора на ДДМУИ
„Надежда“ с. Илаков рът (приложено), в което са описани изведените от институцията през
2014 г. деца, както и предстоящите за извеждане потребители на социалната услуга.
Предлага се намаляване на капацитета на дома от 55 на 40 места.
Във връзка с 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 социално подпомагане, в изпълнение на Приоритетно
направление 2: „Деинституционализация и превенция на настаняването на деца в
специализирани институции“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
2011 - 2015 г. в община Елена, приета с Решение № 36 / 05.05.2011 г., Общински съвет
Елена:
1. Дава съгласие за промяна на капацитета на социалната услуга – Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) „Надежда“ с. Илаков рът от 55 места на 40
места, считано от 01.04.2015 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да
намали капацитета на ДДМУИ „Надежда“ - с. Илаков рът, изразяващо се в намаляване
на броя на местата от 55 на 40, като делегирана държавна дейност, считано от
01.04.2015 г.
3. Възлага на кмета на Община Елена, след влизане в сила на настоящото Решение, да
изпрати копие от същото до Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр.
Велико Търново, с оглед изготвяне на предложение до изпълнителния директор на
Агенцията по социално подпомагане за намаляване капацитета на услугата по реда на
чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
03.02.2015 г., 13:30 ч.
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