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                                                С Т А Н О В И Щ Е  

 

            от Налян Христова – ст. юрисконсулт при Община Исперих 

 

                   Относно: законосъобразността на основанията в проект на решение по докладна 

записка от Айджан Бейтула – Заместник-кмет на Община Исперих, във връзка с приемане на 

план за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020 г.   

 

 

След запознаване с докладната записка, давам следното становище: 

 

Съгласно разпоредбата на чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане 

(редакция към ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.) общинските съвети приемат стратегии и годишни 

планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съгласувано със съответните 

дирекции „Социално подпомагане". Съгласно ал.3 на същата разпоредба (редакция към ДВ, 

бр. 15 от 23.02.2010 г.) годишните планове по ал.2 се приемат ежегодно и съдържат 

дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година. Съгласно чл.19, 

ал.4 от Закона за социалното подпомагане (редакция към ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.) условията 

и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

 

На основание чл.36а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане областният управител организира разработването на стратегия за развитие на 

социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални 

услуги във всяка община на територията на областта и на основание чл.36а, ал.5 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане областният управител 

утвърждава стратегията за развитие на социалните услуги след съгласуване с областните 

съвети за развитие и с регионалните дирекции за социално подпомагане.  

Въз основа на утвърдената стратегия и на основание чл.36б, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалното подпомагане всеки кмет на община в съответната област 

организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско 

равнище, която се приема от общинския съвет на съответната община.  

На основание чл.36б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане при разработването на стратегията кметът на общината осигурява участие на 

представители на дирекция „Социално подпомагане", обществените съвети по чл.35 от Закона 

за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи 

отношение към развитието на социалните услуги.  

По аргумент от чл.36б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 



подпомагане, стратегията за развитие на социалните услуги на общинско равнище обхваща 

петгодишен период и включва:  

 1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по следните 

показатели: 

 a) видове социални услуги; 

 б) качество на социалните услуги; 

 в) целеви групи; 

 г) възможност на общината за финансиране на социални услуги; 

 д) капацитет за предоставяне на социални услуги; 

 е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, 

пазара на труда и други; 

 ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги; 

 з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите 

потребители в развитието на социалните услуги; 

 и) други важни за развитието на социалните услуги фактори; 

 2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите 

дейности в областта на социалните услуги; 

 3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, 

които се планира да бъдат закрити; 

 4. ресурсно обезпечаване; 

 5. резултати и индикатори за изпълнение; 

 6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални 

услуги и самите потребители в дейностите по стратегията; 

 7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията; 

 8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи. 

 

 На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на общинско 

равнище по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция „Социално 

подпомагане" и с обществения съвет по чл.35 от Закона за социално подпомагане общинският 

съвет ежегодно до 30-ти април приема годишен план за развитие на социалните услуги 

на общинско равнище за следващата календарна година, който съдържа:  

 1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на 

територията на общината; 

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

закрити и/или преструктурирани на територията на общината; 

 3. източници на финансиране на социалните услуги; 

 4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги; 

 5. други дейности за развитие на социалните услуги. 

 

На основание чл.36б, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане годишният план за развитие на социалните услуги на общинско равнище се 

предоставя по електронен път на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално 

подпомагане. 

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) с решение общинският съвет може да 

приеме стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и 

европейските политики за развитие на местните общности.  

 

                    След като се запознах с представения ми план за развитие на социалните услуги в 



община Исперих за 2020 година и съобразих горепосочените разпоредби, намерих, че в 

компетенциите на Общински съвет – Исперих е да приеме план за развитие на социалните 

услуги в община Исперих за 2020 г.   

 

 

 

   Изготвил: 

   Налян Христова - ст. юрисконсулт при Община Исперих 


