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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 „Защитено жилище - гр. 

Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 

2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост - гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена изпълнява проект по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” по приоритетна ос 5: 

„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2. 

„Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001 - 5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”. Процедурата цели да реализира 

устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в 

специализирани институции за деца. Дейностите които се изпълняват на територията на 

община Елена, са свързани с изграждане и функциониране на услуга от резидентен тип – 

„Защитено жилище“ с капацитет 8 места. Наименованието на услугата съответства на 

заложеното в проекта и съответства на действалата нормативна уредба към момента на 

разработване на проектното предложение. В него липсва изрично посочване на целевата 

група, тъй като промените в чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане (ППЗСП) са в сила от 01.01.2015 г. Очаква се към 01.11.2015 г. да е налице 

готовност за откриване на предвидената по проекта социална услуга. 

На 30.11.2015 г. изтича срока на договора, осигуряващ финансирането в рамките на схемата 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Поради това е необходимо, с 

цел осигуряване на устойчивост и в изпълнение на Годишните планове за социалните 

услуги в община Елена за 2015 и 2016 г., да се предприемат мерки за обезпечаване 

непрекъснатото финансиране на социалната услуга, считано от 01.12.2015 г., като 

делегирана от държавата дейност. 

Съгласно чл. 36в от ППЗСП, изпълнителният директор на Агенцията за социално 

подпомагане разрешава откриване, преобразуване или закриване на социални услуги като 
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делегирани от държавата дейности по предложение на директора на регионалната дирекция 

за социално подпомагане. Предложението задължително следва да бъде в съответствие с 

годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община, а към него трябва 

да бъде приложено мотивирано решение на съответния общински съвет, в което 

задължително се посочват капацитетът на социалната услуга и датата на влизане в сила на 

решението. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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. и 

Годишния план за развитие на социални услуги през 2016 г., приет с Решение № 34 / 

23.04.2015 г.,, Общински съвет - Елена: 

1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище“ с 

капацитет 8 места в гр. Елена, кв. „Север“, считано от 01.11.2015 г., с осигурено 

финансиране по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001 - 5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” в рамките на оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”. 

2. Предприема инициатива за преобразуване на социална услуга „Защитено жилище“ 

в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 8 места в гр. 

Елена, кв. „Север“ и преминаване на същата от финансиране по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013“ към делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.12.2015 г. 

3. 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 откриване и последващо 

преобразуване на социалната услуга по т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


