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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 доклад относно анализа на ситуацията и оценката на 

потребностите в Община Елена във връзка с разработването на Стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016 – 2020 г.) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През 2015 г. изтича срокът на изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Велико Търново. В изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за социалното подпомагане и чл. 36а от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане е необходимо да бъдат разработени областна и общински 

стратегии за развитие на социалните услуги за периода 2016 - 2020 г. 

Организацията за разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги на 

областно ниво е задължение на областния управител, а проучването на потребностите на 

целевите групи и планирането на социалните услуги се извършва по общини с водеща 

роля на общинските администрации и дирекции „Социално подпомагане“. 

Със свое писмо № ОА 04 - 4139 / 16.04.2015 г. областният управител на област Велико 

Търново постави конкретни задачи по изпълнение на процедурата, както следва: 

1. Да се сформира общински екип за попълване на информационните карти и изготвяне на 

общинските анализи на ситуацията и подготовка на общинска стратегия; 

2. В срок до 30.06.2015 г. да се изпратят в Областна администрация попълнените 

информационни карти и приетия на Общински съвет анализ на ситуацията в съответната 

община. 

В резултат на това разпореждане, в община Елена с нарочна заповед на кмета на общината 

бе сформиран екип за изготвяне на анализа и попълване на информационните карти.  

Предложеният доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в 

Община Елена е съгласуван с Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социалното 

подпомагане. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 19 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36а, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане, в изпълнение на писмо № ОА 04 - 4139 / 16.04.2015 г. на областен управител 

на област Велико Търново, Общински съвет Елена 

Приема доклад относно анализа на ситуацията и оценката на потребностите в 

община Елена във връзка с разработването на Стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Велико Търново (2016 – 2020 г.) 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

17.06.2015 г., 15:50 ч. 


