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ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно 

Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата 

дейност, по реда на Закона за социалните услуги  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно Закона за социалните услуги за първи път се създава законов ред за 

предоставяне на асистентска подкрепа на персонална грижа на деца и лица с трайни 

увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

насочена към задоволяване на ежедневните им потребности , ако не ползват такава 

подкрепа по друг закон. 

Дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа, определят се функциите на 

асистента и на общината, когато услугата се финансира от държавния бюджет. 

Регламентира се насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира 

от държавния бюджет, извършвана от общината.  

Подкрепа в домашна среда е осигуряване на персонална грижа на деца и лица с трайни 

увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

насочена към задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, 

придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на 

ежедневието им и участие в обществения живот. 



 

Съгласно § 1, т.22 от ДР НА ЗСУ- „ Асистента“ е лице, полагащо почасова грижа в 

домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване с цел подкрепа при самообслужване, 

придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на 

ежедневието, като за положената грижа получават възнаграждение. 

 Съгласно чл. 93, ал. 1 от ЗСУ-„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална 

услуга, която включва подкрепа от асистент за: 

 

1. самообслужване;  

2. движение и придвижване;  

3. промяна и поддържане на позицията на тялото;  

4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;  

5. комуникация.  

 

 Съгласно чл. 93 , ал.2 „Асистентската подкрепа“  по този закон се предоставя за: 

 

1. лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по 

реда на друг закон.  

 

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и 

общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата. 

Общината организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да 

позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна 

среда.  

Контролът на дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска 

подкрепа се осъществява от общината, когато услугата се финансира от държавния 

бюджет.  

Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в 

обществото на  възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с 

увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон, е чрез въвеждане и 

прилагане на иновативни практики в социалната сфера. 

 

Въз връзка с горепосоченото и на основание   чл.21 ал.1 т.23 ал.2 и  чл.27 ал.3 от Закона 

за месното самоуправление и Месната администрация/ЗМСМА/, чл. 15 т.10 и чл. 25, 

ал.1 от Закона за социалните услуги ,чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане  на 

закона за социалното услуги , във връзка с приетата Национална  карта на социалните 

услуги  и  въз основа на обстоятелствата  и фактите, изложени в докладната записка, 

предлагам на Общинския съвет-Смолян да вземе следното , 



                                                     

                                                         Р Е Ш  Е Н  И Е : 

 

 1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно 

Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, 

съгласно Закона за социалните услуги.  

 2. Дава съгласие броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява 
финансиране от държавния бюджет, да е за 129 потребители. 

 

3. Дава съгласие  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. Дава съгласие  услугата да се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, 

като не се ограничава само до тяхната домашна среда. 

 

5. Дава съгласие, броят и длъжностите на служителите, които ще извършват 
дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва: 

                   - Главен експерт - 1 бр. 

                   - Младши експерт – 1бр. 

                   - Главен специалист – 1 бр. 

6. Дава съгласие, предоставянето на социалната услуга да се извършва от 01.01.2021 г. 
 

 

  

Вносител:/ п / 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ 

     Кмет на Община Смолян 

 

  

 

 


