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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: Инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена 

подкрепа“ в гр. Елена като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г. 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена изпълнява проект „За по-добро детство”, финансиран от МТСП по проект 

„Социално включване“ (Споразумение за финансиране № РД 09-72 от 22.06.2011 г. между 

община Елена и Министерството на труда и социалната политика).  

Основните цели на проекта са: 

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата и 

уязвими групи родители. 

2. Осигуряване на подкрепа за деца и семейства в трите сфери на живот: ежедневен 

живот, дневни и образователни грижи и здравни грижи. 

Проектът за социално включване цели: 

- Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с  

увреждания на възраст до 7 години; 

- Повишено общо благосъстояние на децата; 

- Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца 

с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години. 

Тук са включени общински подпроекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални 

услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с 

увреждания и техните семейства.  Основна особеност на услугите е, че те са интегрирани – 

както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така 

и по отношение на  самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за 

предучилищна подготовка и т.н.  

Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за 

родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна 

възраст.  
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Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече на формирането и 

развитието на родителски умения, като за целта са финансирани дейности за формиране на 

умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на 

отглеждане на децата.  

Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да 

се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на 

добра семейна среда за малките деца.   

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и 

подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 

7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и 

техните семейства.  

За целите на проекта в момента съществува Център за ранна интервенция (ЦРИ). 

Същият е разположен в помещения, намиращи се на ул. „Паисий Хилендарски“ №2 в гр. 

Елена, в сградата на ученическото общежитие. Центърът се състои от осем помещения, 

включително и сервизни, които са основно ремонтирани и приспособени за 

осъществяването на услугите по проекта.  

От 01.10.2014 г. до 22.04.2015 г. поетапно към ЦРИ са назначени 23 души персонал, 

ангажиран с извършване на социални услуги, насочени към потребителите от целевата 

група – по проекта, към настоящия момент, са преминали повече от 250 души, чиито брой 

предстои да нараства. 

Финансирането на дейностите по проекта е обезпечено до 30.09.2015 г. 

Анализирайки предоставяните услуги на територията на община Елена и доказаната 

социална значимост, се установява, че има нужда от продължаване съществуването на 

подобна социална услуга, предоставяна в общността, даваща възможност за комплексна 

работа, както с децата, така и с родителите им. Освен това съществува и нуждата от 

осигуряване на устойчивост по проекта. 

Такъв вид социална услуга, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане е услугата в общността „Център за 

обществена подкрепа“ (ЦОП). 

Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и 

семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот 

и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в 

риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

Предвиждаме Центърът за обществена подкрепа ще бъде разкрит в помещенията, 

обособени и ремонтирани по проект „За по-добро детство“, които ще се приспособят 

според изискванията на Методика за предоставяне на услугата „Център за обществена 

подкрепа“.  
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Съгласно Годишния план за развитие на социални услуги през 2015 г. в изпълнение на 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. в община Елена, приет 

с Решение № 34 / 27.03.2014 г. на Общински съвет – Елена, е заложено от 01.10.2015 г., 

като делегирана от държавата дейност, да съществува ЦОП с капацитет 30 потребителя и 6 

души персонал. Средствата за издръжка ще съответстват на стандартите за делегираните от 

държавата дейности за настоящата година. 

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; чл.36в, ал. 1 и ал.3, т.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на Годишния 

план за развитие на социални услуги през 2015 г., приет с Решение № 34 / 27.03.2014 г., 

Общински съвет - Елена: 

1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Център за обществена 

подкрепа“ в гр. Елена с капацитет 30 места, на адрес: гр. Елена, ул. „Паисий 

Хилендарски“ № 2 (настоящ Център за ранна интервенция по проект „За по-добро 

детство“), като делегирана от държавата дейност, считано от 01.10.2015 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, ведно с 

мотивите към него, с искане за изпращане на предложение до изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане за разкриване на социалната 

услуга по т. 1. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

 

Нурие Реджебова, старши специалист „СУВЗ“ 

05.06.2015 г., 11:20 ч. 


