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ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в 
Община Смолян 2016-2020 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
        През изминалия период се реализира успешно първата Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги в Община Смолян. Настоящата Стратегия за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян 2016-2020 г. отразява визията и приоритетите 
за дългосрочно развитие на социалните услуги в Община Смолян. 

        Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община 
Смолян изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на 
модерна социална политика в общината. Тази стратегия изразява желанието за 
създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните 
общности, групи в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за 
развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и 
установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. 
За постигането на тези цели 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. 
        Планирането и постигането на целите в рамките на следващите пет години ще 
създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живот и жизнения стандарт 
на рисковите групи. Ще се развие 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.  
        В тази връзка на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 
36б, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане и въз 
основа на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Смолян 2016-
2020 г.  е разработена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Смолян 2016-2020 г., която е съгласувана с Дирекция „Социално подпомагане“ и 
Обществения  съвет за социално подпомагане към общината. 
 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социално 
подпомагане и чл. 36б, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12от ЗМСМА, предлагам на Общинския 
съвет – Смолян да вземе следното  
 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян за период 

2016 - 2020 г., изготвена въз основа на Областна стратегия за развитие на 
социалните услуги в Област Смолян 2016-2020 г. и Анализ на ситуацията и оценка 
на потребностите от социални услуги в Община Смолян. 

 
Приложение: 

1. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян 2016-2020 г. 
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