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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Ваньо Костадинов Костин - кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

  

 

ОТНОСНО: Промяна наименованието и капацитета на социалната услуга от 

резидентен тип «Защитено жилище за хора с психични разстройства» с.Чупрене, ул. 

«Асен Балкански» № 8,  във връзка с приетите с Постановление № 288 на Министерски 

съвет от 2016 г. изменения и допълнения в чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на 

закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и §1, ал.1, т.27 от Допълнителни разпоредби 

на ППЗСП. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

  

 1. С Постановление № 288 на Министерски съвет от 04.11.2016 г. са приети 

изменения и допълнения в чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане /ППЗСП/, като в т.4 се регламентира ново наименование на 

социалната услуга  Защитено жилище за хора с психични разстройства, като  

наименованието е следното: Защитено жилище за лица психични разстройства 

 Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 

288 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на ППЗСП (ДВ бр.89 от 2016 г., 

в сила от 11.11.2016г), следва «До 30 април 2018 г. кметовете на общини да 

предприемат необходимите действия за приемане на решения на общинските съвети за 

промяна на наименованието на социалните услуги, делегирани от държавата дейности 

и местни дейности в съответствие с регламентираните социални услуги по чл. 36» 

 Като се има предвид, че потребителите на социалната услуга, предоставяна в  

Защитеното жилище за хора с психични разстройства са пълнолетни лица и, че не се 

предвижда промяна на целевата група, предложението ми е наименованието на 

социалната услуга от резидентен тип Защитено жилище за хора с психични 

разстройства  да се промени на Защитено жилище на лица с психични 

разстройства. 

2. Съгласно §1, ал.1, т.27 от Допълнителни разпоредби на Правилника за 

прилагане на закона за социално подпомагане „По смисъла на правилника:” в т. 27. 

(Нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 89 от 2016 г. , в сила от 11.11.2016 г.) е 

отбелязано „ "Защитено жилище" е форма на социална услуга за пълнолетни лица с 

трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от 
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специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до 

семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.” 

 В Защитено жилище, Чупрене са настанени 10 мъже с психични 

разстройства.Двама от тях са изведени и нсатанени в ЦНСТ за пълнолетни лица с 

психични разстройства с.Долни Лом.. 

Съгласно чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане  „По предложение на директора на регионалната дирекция за социално 

подпомагане изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане 

разрешава: откриване, промяна на вида, местоположението и/или промяна на 

капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности и 

отговарят на стандартите и критериите за социални услуги”. В ал.3, т.1 към същия член 

е записано, че към предложението по ал. 1 се прилага „мотивирано решение на 

общинския съвет за откриване, закриване, промяна на вида, местоположението и/или 

промяна на капацитета на социалната услуга, в което задължително се посочват 

капацитетът на социалната услуга и датата на влизане в сила на решението”. 

 

 Моля за Вашето решение: 

 На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА и чл.18а, ал.1 от Закона за социално 

подпомагане; чл.36, ал.2, т.4, е. “аа” и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и §1, ал.1, т.27 от Допълнителни разпоредби 

на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общинският съвет 

Община Чупрене: 

  РЕШИ: 

 1.Променя наименованието на социалната услуга от резидентен тип 

«Защитено жилище за хора с психични разстройства», с адрес с. Долни Лом ул. 

«Димитър Благоев» № 44 на «Защитено жилище за лица с психични разстройства», 

считано от 01.01.2018 г.  

 2. Дава съгласие за промяна капацитета на Защитено жилище за лица с 

психични разстройства от 10 места на 8 места, считано от 01.01.2018 г. 

 3.Възлага на Кмета на община Чупрене осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението 

  

 

 

 

 

 

            

                                                                            

С уважение,  

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене  

 

 

  


