
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 
ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги 

в Община Смолян 2016-2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с чл. 36 б, ал. 3 т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за 

Социално подпомагане  и писмо с Вх. № ДЛ001426/14.02.2019 г. на г-н Недялко 

Славов, областен управител на Област Смолян, относно планиране на  Актуализиране 

на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. се извършва 

настоящата актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община 

Смолян 2016-2020 г. 

На база анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на 

територията на областта, през м. март 2016 г. бе утвърдена Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Смолян 2016-2020 г. Въз основа на 

утвърдената областна стратегия, Община Смолян разработи и прие Стратегия за 

развитие на социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г. Стратегия изразява 

желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за 

местните общности, групи в риск, защото реализацията е право на всеки един и 

допринася за развитието на общностите. Тя подкрепя съхраняването, поддържането и 

установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. 

Общинската стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна система от 

социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на 

общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

През  2018 – 2019 година предлаганите социални услуги от Община Смолян 

претърпяха редица промени, настъпили вследствие на промени в Закона за социално 

подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и 

други належащи изменение по отношение на предоставяните социални услуги.  

         



В тази връзка, на основание чл. чл. 36 б, ал. 3 т. 7 от Правилник за прилагане на 

закона за социално подпомагане е направена Актуализация на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г., която е съгласувана с 

Дирекция „Социално подпомагане“ и Обществения  съвет за социално подпомагане 

към общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. чл. 36 б, ал. 3 т. 7 от Правилник за 

прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от 

ЗМСМА, предлагам на Общинския съвет – Смолян да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Смолян за период 2016 - 2020 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2  

Приложение 1: Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Смолян за период 2016 - 2020 г 

Приложение 2: Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 1: Развитие на услуги в общността за подкрепа на деца и 

семейства в риск и Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 2:Деинституционализация на грижата и разширяване на 

достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. 

 

Приложение: 

1. Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Смолян 2016-2020 г., Приложение 1 

2. Приложение 2 Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 1: Развитие на услуги в общността за подкрепа на 

деца и семейства в риск; Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в 

Община Смолян – Направление 2:Деинституционализация на грижата и 

разширяване на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с 

увреждания. 
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