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ОТНОСНО: Промяна наименованието на специализирана институция за предоставяне на
социални услуги държавно делегирана дейност: „Дом за стари хора с отделение за лежащо
болни“ – с. Фатово с капацитет 90 места в „Дом за стари хора“ – с. Фатово с капацитет 90
места

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ в с. Фатово е специализирана
институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, която функционира на
територията на Община Смолян от 1960 година. Към настоящия момент капацитетът на
Дома е 90 места, като потребителите ползващи услугата са от 65 до 95годишни. В Дома се
предоставя комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване, като е поставен акцент на
доболничното лечение, осъществявано от медицински екип, осигуряващ 24 часови грижи.
Насърчава се и участието на потребителите в трудотерапевтични и културни занимания и
дейности. Осигурени са и възможности за самостоятелно организиране на свободното време,
както и групови посещения, екскурзии и почивки.
„Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ – с. Фатово е открит с Решение на
Окръжен народен съвет – Смолян под наименованието „Дом за самотни старци“, като през
годините на своето функциониране то е променяно неколкократно. След 1965 г.
специализираната институция е преименувана на „Дом за стари хора и инвалиди“, а след
1976 г. на „Пансион за лица в напреднала възраст“. От 1988 г. Домът носи името „Пансион за
стари хора“, докато се стигне до днешното: „Дом за стари хора с отделение за лежащо
болни“.
С Постановление №288 от 4 ноември 2016 г., обн. ДВ, бр.89 от 11 ноември 2016 г.,
изменено и допълнено с Постановление №34 от 16 февруари 2017 г., обн. ДВ, бр.17 от 21
февруари 2017 г., и Постановление №246 от 2 ноември 2017 г., обн. ДВ, бр.89 от 7 ноември
2017 г., Министерският съвет приема изменения и допълнения на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, с цел прецизиране на по-голямата част от дефинициите
на социалните услуги в съответствие с тяхната динамика през годините и възможността да
предоставят по-широка и гъвкава подкрепа. 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.
Съгласно §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление №246 от
2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане е необходимо до 30 април 2018 г. кметовете на общини да
предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за
промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата
и местни дейности, в съответствие с регламентираните социални услуги в чл.36 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Според чл.36, ал.3, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане дефиницията на специализираната институция за предоставяне на социални
услуги: „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни“ е: „Дом за стари хора“.
В допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане е определена и целевата група потребители, които са: „лица навършили
възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68,
ал.1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с
физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК“.
В отговор на нормативните изисквания, относно по-точното дефиниране
наименованието на специализираната институция за предоставяне на социални услуги на
стари хора и като се има предвид, че не се предвижда промяна на целевата група
потребители, Община Смолян следва да предприеме действия по преименуване на „Дом за
стари хора с отделение за лежащо болни“ в „Дом за стари хора“.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.36, ал.3, т.3 и чл.36в, ал.3, т.1 във
връзка с чл.36в, ал.1,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и в
изпълнение на §11 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление №246 от 2
ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в докладната
записка, предлагам на Общински съвет – Смолян да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
I. Дава съгласие за промяна наименованието на специализирана институция за
предоставяне на социални услуги държавно делегирана дейност: „Дом за стари хора с
отделение за лежащо болни“ – с.Фатово с капацитет 90 места в „Дом за стари хора“ –
с.Фатово с капацитет 90 места, като настоящото решение влиза в сила от 02.05.2018 г.
II. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави настоящото решение на
Общински съвет – Смолян пред Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Смолян за
изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на
чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
III. 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 на хора с
увреждания, пълнолетни лица и стари хора и техните семейства“, като „Дом за стари хора с
отделение за лежащо болни“, вписан под №18 в табличната част се преименува на „Дом за
стари хора“.
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