
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

      на кмета на Община Смолян   

 

    ОТНОСНО: Изменение в Решение № 398 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

С Решение № 398/22.12.2020 год. Общинският съвет  Смолян е приел решение: 

1. да се създаде социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Националната карта на 

социалните услуги, като делегирана от държавната дейност, съгласно Закона за социалните услуги;  

2. броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния 

бюджет, да е за 129 потребители;  

3. начинът на организация и управление на социалната услуга, да се извършва в зависимост от 

личните нужди на лицата, дейности съгласно чл.93 ал.1 от ЗСУ; 

4. услугата да се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само 

тяхната домашна среда;  

5. броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на 

социалната услуга да бъдат както следва: 

- Главен експерт - 1 бр. 

- Младши експерт - 1 бр.  

- Главен специалист – 1 бр. 

- Асистенти – 129бр.  

На 31.12.2020 г. в деловодната система на общинска администрация Смолян  е постъпило 

писмо с вх.№ ЕО_СМ_1724_001 от Агенция за социално подпомагане, с което е предоставена 

заповед № РД01- 2420. Съгласно тази заповед създаването на социална услуга  Асистентска подкрепа 

в община Смолян, следва да бъде с параметри на услугата за брой асистенти 43. 

Предвид горното е необходимо да се направи изменение в Решение № 398/22.12.2020г. на  
основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1 т.23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3  

от Закона за местното самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет – 

Смолян да приеме следното  

Р  Е  Ш  Е  Н  И Е: 

1. Общински съвет – Смолян изменя  Решение № 398/22.12.2020 г., в частта на точка  5., 

като се изменя броя асистенти на  43 броя. 

 
ВНОСИТЕЛ: / П / 

                Инж. МАРИАНА ЦЕКОВА         

                 Зам. Кмет на Община Смолян 
       оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

       на кмета на Община Смолян   

 

  


