
 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

 
Относно: Докладна записка за създаване на социална услуга „Асистентска 

подкрепа“  като делегирана от държавата дейност  

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет   решава и други 

въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други 

органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на 

кмета на общината след съгласуване с областния управител.  

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

 Чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги Кметовете на общини: 

 1. провеждат общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с 

решенията на общинския съвет; 

 2. извършват анализ на потребностите от социални услуги в общината; 

 3. предлагат на общинския съвет организацията и начина на управление на социалните 

услуги на територията на общината, които се финансират със средства от държавния и 

общинския бюджет; 

 4. предлагат на общинския съвет създаване, прекратяване, промяна на броя на 

потребителите и промяна на мястото на предоставяне на социалните услуги, които се 

финансират от държавния бюджет, от общинския бюджет и при условията на 

публично-частно партньорство; 

 5. управляват предоставянето на социалните услуги на територията на общината, 

които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет; 

 6. отговарят за спазване на стандартите за качество на социалните услуги на 

територията на общината, които се финансират със средства от държавния и 

общинския бюджет; 

 7. възлагат предоставянето на социални услуги, които се финансират със средства от 

държавния и общинския бюджет, на частни доставчици на социални услуги; 

 8. осъществяват контрол и мониторинг на социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината и се финансират със средства от държавния и общинския 

бюджет; 
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 9. следят за законосъобразното разходване на средствата от държавния и общинския 

бюджет за финансиране на социалните услуги на територията на общината; 

 10. извършват анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се 

предоставят на територията на общината, и предлагат на общинския съвет мерки за 

подобряване на качеството и ефективността на услугите; 

 11. поддържат актуална информация за всички социални услуги, които се предоставят 

на територията на общината, и за техните доставчици; 

 12. осъществяват контрол относно своевременното събиране на таксите за ползване на 

социални услуги на територията на общината, които се финансират със средства от 

държавния и общинския бюджет. 

 Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва 

подкрепа от асистент за: 

 1. самообслужване; 

 2. движение и придвижване; 

 3. промяна и поддържане на позицията на тялото; 

 4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

 5. комуникация. 

 Асистентска подкрепа по този закон се предоставя за: 

 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат 

определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена 

чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по 

реда на друг закон. 

 Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от 

държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя 

услугата. 

 Общината организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, 

който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в 

домашна среда. 

 Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, 

както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето 

на престой в лечебно заведение. 

 Контролът на дейността на асистентите и на отчитането на предоставената 

асистентска подкрепа се осъществява от общината, когато услугата се финансира от 

държавния и общинския бюджет. 

 Чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги    

За създаване на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги 

кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение, към което прилага 

предварителното одобрение от Агенцията за социално подпомагане по чл. 81. 

 За създаване на социална услуга на областно ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението от цялата област или на лица от цялата страна към 

проекта на решение се прилага и споразумението по чл. 33, ал. 3 или ал. 4 от Закона за 

социалните услуги. 

 Решението за създаване на социална услуга съгласно Националната карта на 

социалните услуги се приема от общинския съвет в съответствие с предварителното 

одобрение от Агенцията за социално подпомагане, като в него задължително се 

посочват: 



 1. видът на социалната услуга съгласно чл. 15 от Закона за социалните услуги и 

профилирането є в зависимост от потребителите, на които ще се предоставя, и/или в 

зависимост от други признаци; 

 2. броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от 

държавния бюджет; 

 3. начинът на организация и управление на социалната услуга; 

 4. мястото, на което ще се предоставя социалната услуга, и основанието за ползване на 

съответните материална база, обзавеждане и оборудване, когато се изискват за 

предоставяне на услугата; 

 5. броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга; 

 6. датата, от която започва предоставянето на социалната услуга; 

 7. размерът на финансирането от общината (в случай на смесено финансиране по чл. 

49 от Закона за социалните услуги). 

 В случай че социалната услуга, която се създава, е услуга на областно ниво за 

удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, в решението по ал. 

1 задължително се посочва потребителите от кои общини ще ползват услугата. 

 В срок до 7 работни дни от датата на влизането в сила на решението по ал. 1 

кметът на общината е длъжен да го изпрати на Агенцията за социално подпомагане и 

на Агенцията за качеството на социалните услуги. 

  

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


