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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 34 / 23.04.2015 г. Общински съвет Елена е приел Годишен план за 

развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 г. Съгласно процедурата по чл. 

36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, планът 

следва да съответства на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, каквато 

към момента на приемането на решението не беше изготвена.  

Поради това, в т. 2 от горецитираното решение, Общински съвет Елена ми е вменил в 

задължение след приемане на Областната стратегия за развитие на  социалните услуги за 

периода  2016 - 2020  г., при необходимост, да внеса съответно предложение за промени в 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2016 г. Областната 

стратегия бе приета на 27.04.2016 г. Предстои разработването и приемането на Общинска 

стратегия за същия период, подчинена на Областната, както и на Годишния план за 

развитие на социалните услуги в община Елена през 2017 г. 

Настоящото предложение правя в изпълнение на горното, както във връзка с възникналата 

потребност от увеличаване капацитета на социалната услуга „Защитено жилище - с. 

Илаков рът“, за което внасям последващо предложение.  

Предлаганите промени в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 г. са съгласувани с директора на дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Елена, както и с Обществения съвет, създаден и действащ във връзка с чл. 35 от Закона за 

социално подпомагане. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  



 2 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет Елена 

Приема промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2016 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

  

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 
Изготвил: 

 

 

Христо Захариев, директор дирекция „ХДИРПС“  

20.05.2016 г., 15:15 ч. 

 

 


