
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги                       

в Община Смолян за 2020 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          На основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилник за прилагане на закона за социално 

подпомагане и въз основа на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

Област Смолян 2016-2020 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Смолян 2016-2020 г.  е разработен Годишен план за развитието на социални 

услуги в Община Смолян за 2020 г. Планът е съгласуван с Дирекция „Социално 

подпомагане“ и Обществения съвет за социално подпомагане към Община Смолян. 

Годишният план за развитие на социални услуги през 2020 г. цели да създаде 

условия за пълноценна грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск, 

като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на Община 

Смолян. Ключовите приоритетни направления в него са определени в съответствие с 

идентификационните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на 

критични социални проблеми на жителите в общината и в контекста на Областната и 

Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020 г. Предложеният план 

съдържа брой, вид и капацитет на социалните услуги които функционират на 

територията на общината, както и тези, които предстои да бъдат открити, закрити или 

преструктурирани, източници на финансиране, и др. Годишният план е отворен 

документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на 

възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна 

база и икономическа среда. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.36 б, ал. 4 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 Годишен план за развитие на социални услуги в Община Смолян за 2020 г. 

съгласно Приложение 1. 

 

 

Приложение 1:  

Годишен план за развитие на социални услуги в Община Смолян за 2020 г. 

 

 

 

Вносител:    / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


