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изх. № РД.01.02 - _____ / 15.04.2019 г. 

 

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: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016 - 2020 г. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, годишните планове за 

развитие на социални услуги се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат 

изпълнявани през следващата календарна година. 

Във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, годишния план за развитие на социалните услуги на общинско ниво се 

приема от общинските съвети до 30 април и съдържа: 

- брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на 

общината; 

- брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, 

закрити и/или преструктурирани на територията на общината; 

- източници на финансиране на социалните услуги; 

- ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги; 

- други дейности за развитие на социалните услуги; 

Предложеният проект за Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 

година е разработен на база на приетата с Решение № 148 от 27.10.2016 г. (изменена с 

Решение № 3 от 26.01.2017 г. и Решение № 40 от 23.03.2017 г.) на Общински съвет Елена 

„Стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016 - 2020 

година“. Същият е съгласуван с Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. 

Елена и Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане.  

Във връзка с горното предлагам на Вашето внимание следния  
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

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

социално подпомагане, Общински съвет Елена: 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 

2020 г.  

2. Възлага на кмета на общината при евентуална промяна на обстоятелствата по 

прилагането да внесе предложение за промяна на Плана.    

3. Планът да се предостави на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионалната дирекция 

за социално подпомагане - Велико Търново. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор дирекция „ХДИРПС“ 


