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ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги 

в Община Смолян 2016-2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Община Смолян има разработена и приета Стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Смолян 2016-2020 г. на база анализ на потребностите от социални 

услуги във всяка община на територията на областта. Стратегията си поставя целите за 

устойчиво подобряване на качеството на живот и жизнения стандарт на рисковите 

групи. и развитие на модерна социална политика в подкрепа на хората в неравностойно 

положение и техните семейства и общности в Община Смолян в съответствие с 

националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности. 

Стратегията изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация 

чрез грижа и подкрепа за местните общности и групи в риск, защото реализацията е 

право на всеки човек и допринася за развитието на обществото. Тя подкрепя 

съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията 

на всяко дете и възрастен в тях. Общинската стратегия предвижда развиването на 

модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център 

ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато 

подобрява своето качество. 

В последните 2 години предлаганите социални услуги от Община Смолян 

претърпяха редица промени по отношение на наименованието на институциите за 

резидентна грижа за възрастни хора, дневния център за деца и възрастни с увреждания 

бе разделен на две отделни услуги, закрито бе наблюдаваното жилище, в центровете за 

настаняване от семеен тип също настъпиха промени, като един от тях бе закрит, а друг 

промени целевата група, както и Домът за деца лишени от родителска грижа в с. 

Широка Лъка бе закрит и на негово място бе разкрит Център за работа с деца на 

улицата/седмична грижа  - Иновативна услуга. Всички тези промени са приети със 



съответните решения на Общински съвет – Смолян  и в съответствие с действащата 

нормативна уредба в областта на социалното подпомагане и услуги.   

С оглед на точното отразяване на така настъпилите промени и разкриващите се 

нови услуги е необходимо актуализиране на Стратегията за развитие на социалните 

услуги в Община Смолян 2016-2020 г.          

В тази връзка е направена Актуализация на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, 

предлагам на Общинския съвет – Смолян да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Смолян за период 2016 - 2020 г., съгласно Приложение № 1: Актуализация на 

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян за период 2016 - 

2020 г и  

Приложение № 2: Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 1: Развитие на услуги в общността за подкрепа на деца и 

семейства в риск и Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 2:Деинституционализация на грижата и разширяване на 

достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. 

 

Приложение: 

1. Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Смолян 2016-2020 г.,  

2. Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община Смолян – 

Направление 1: Развитие на услуги в общността за подкрепа на деца и 

семейства в риск; Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в Община 

Смолян – Направление 2: Деинституционализация на грижата и разширяване 

на достъпа до социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. 
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