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ОТНОСНО: Увеличаване капацитета на социална услуга в общността  
- Център за обществена подкрепа, гр. Смолян от 30 на 40 потребители. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
           В приетата „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян 2016-
2020 г“ е планирано повишаване капацитета на Център за обществена подкрепа през 
2017 г. от 30 на 40 потребители. 
          Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги в общността, 
насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното 
семейство, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца и 
младежи от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и 
обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на 
деца с противообществени прояви, логопедична помощ и терапия.  
          Потребителите на услугата са предимно деца и младежи до 18 (20) год., 
настанени в специализирани институции за деца; деца и младежи до 18 години в риск 
от общността и техните семейства; кандидати за приемни семейства; утвърдени 
приемни семейства с настанени деца; кандидат – осиновители и семейства на 
осиновители в след осиновителния период; деца и семейства от общността. 
           През изминалата 2016 г. от м. Януари до м. Ноември включително, общия брой 
на разглежданите случая са 546 с 689 потребителя, като средно месечно се работи по 50 
случая с 63 потребителя. Това значително превишава досега утвърдения капацитет от 
30 потребителя. 
          Увеличения брой от деца и семейства в риск налага по-голям брой специалисти, 
които да работят с тях с оглед предоставянето на социални услуги в общността с 
високо качество. 
         Предложението за увеличаване на капацитета на социалната услуга в общността 
Център за обществена подкрепа от 30 на 40 потребителя е в съответствие с приетата 
Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г. и приетият 
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян през 2017 г. 



 
         Предвид гореизложеното и на основание чл. 36 в, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника 
за прилагане на Закона на за социално подпомагане и чл. 21. ал. 1, т. 12 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с 
изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян 2016-
2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 г., предлагам 
Общински съвет – Смолян, да приеме следните,  

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета на социалната услуга в общността 

Център за обществена подкрепа от 30 на 40 потребителя. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави Решението на Общински 
съвет – Смолян за увеличаване капацитета и числеността на персонала на 
Център за обществена подкрепа – Смолян пред Регионална Дирекция „Социално 
подпомагане“ - Смолян и Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян за 
изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно 
разпоредбите на чл. 36 в, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане. 
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