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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 94 / 16.06.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 16.06.2016 г. 

 

 

Относно: Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище за хора 

с умствена изостаналост - с. Илаков рът” 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за 2016 г. и мярка 

3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на 

община Елена (2014 - 2020 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за увеличаване капацитета на социалната услуга „Защитено 

жилище за лица с умствена изостаналост - с. Илаков рът“ от 10 на 12 места със 

следните мотиви: 

- да се отговори на потребността от ползване на услугата от потребители, 

попадащи в целевата група (лица с умствена изостаналост); 

- да се осигури по-добро обгрижване на потребителите и да се гарантира 24-

часовото дежурство чрез увеличаване на персонала с една щатна бройка; 

- да се увеличат средствата за издръжка на потребителите чрез намаляване 

на относителния дял на постоянните разходи за предоставяне на 

социалната услуга; 

- да се осигури възможност за служителите в защитеното жилище да се 

възползват в пълна степен от социалните придобивки съгласно отрасловия 

колективен трудов договор. 

2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да 

увеличи капацитета на „Защитено жилище за лица с умствено изоставане - с. 

Илаков рът“ от 10 на 12 места, като делегирана държавна дейност, считано от 

01.07.2016 г. 

 

 



 

3. Възлага на кмета на Община Елена да изпрати решението на Общински съвет 

Елена, заедно с мотивите към него, до Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до 

изпълнителния директор на Агенцията по социално подпомагане за увеличаване 

капацитета на услугата. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


