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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
 
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за обединяване на социалните услуги в общността: 
Дневен център за деца и младежи с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 
10, капацитет 36 места и  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес гр. 
Смолян, ул. „Зорница“ № 10, капацитет 12 места, държавно делегирана дейност, в 
Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане (ППЗСП), голяма част от социалните услуги и 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги държавно делегирана 
дейност се диференцират съобразно целевата група потребители и се променят 
наименованията им. 

В изпълнение на горепосочените нормативни изисквания, на заседание на 
Общински съвет – Смолян, състояло се на 29.03.2018 г., бе взето Решение № 757 за: 
Закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ - държавно 
делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 10, капацитет 48 места и 
разкриване на: Дневен център за деца и младежи с увреждания „Звънче“–държавно 
делегирана дейност с адрес гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 10, капацитет 36 места и  
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – държавно делегирана дейност с 
адрес гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 10, капацитет 12 места. 
 Със Заповеди № РД01-0935/11.05.2018 г.; № РД01-0934/11.05.2018 г. и № РД01-
0937/11.05.2018 г.  на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане 
(АСП) се разрешава: 

1. „Закриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания в гр. Смолян, 
ул. „Зорница“ №10 с капацитет 48 места“, считано от 01.06.2018 г. 
 2. „Откриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Смолян,   
ул. „Зорница“ №10 с капацитет 36 места“, считано от 01.06.2018 г.  
 3. „Откриване на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания“ с капацитет 12 места, считано от 01.06.2018 г. с адрес:                    
ул. „Зорница“ №10, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.“ 
  

 



С оглед на ефективното използване на наличната материална база, на трудовите 
и финансовите ресурси и оптимизиране организацията на работата, считаме за 
целесъобразно обединяването на двете социални услуги в Комплекс за социални 
услуги, с което ще се постигне по-голяма гъвкавост при управлението им и по-високо 
качество на предоставяните услуги на двете целеви групи потребители.  
 Смятаме за рационално двете структури да имат общ административен, 
помощен персонал и други специалисти (медицински специалист, психолог, логопед, 
кинезитерапевт и рехабилитатор) с оглед постигане на взаимозаменяемост на кадрите с 
цел предоставяне на качествена грижа. 
  Като част от Комплекс за социални услуги, двете структури ще могат да се 
управляват от един ръководител, което е във връзка с Методиката за определяне на 
длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в 
общността, според която: „ в общините, на чиито територии функционират повече 
социални услуги, някои от тях може да имат общ ръководител.“  
  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18а, ал. 1 
от Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлагам на 
Общински съвет – Смолян, да вземе следното 
            
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

I. Дава съгласие за обединяване на социалните услуги в общността: Дневен 
център за деца и младежи с увреждания, с адрес гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 10, 
капацитет 36 места и  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес гр. 
Смолян, ул. „Зорница“ № 10, капацитет 12 места, държавно делегирана дейност, в 
Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания. 

 
II.  Възлага на Кмета на Община Смолян да актуализира Годишния план за 

развитие на социалните услуги през 2018 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г., в частта „Социални услуги 
предоставяни за деца/младежи и техните семейства“. Във връзка с това следва под 
наименованията на социалните услуги - „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“  вписани съответно 
под № 10 и № 11 в табличната част на Годишния план, да се добави: „част от 
Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания“ . 
 
 
 
Вносител: / П / 
МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед № РД-0465/28.05.2018г. 
на кмета на Община Смолян   
 
 


