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ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ПЪРВОМАЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Откриване на социална услуга в общността „Център за социална 
рехабилитация и интеграция“  в гр. Първомай, като делегирана от държавата дейност. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Първомай (2016 – 
2020) има за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от 
различните рискови групи. В същата стратегия е заложено откриване на социална услуга – 
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), като делегирана от държавата 
дейност. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални 
услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 
образователно и професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на 
индивидуални програми за социално включване. Основната цел на услугата е създаването 
на възможности за подобряване качеството на живот чрез включване в комплексни 
рехабилитационни услуги, подкрепа на всеки потребител за развитие на адаптивни, 
битови и социални умения и пълноценно включване в общността, насърчаване на 
потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене 
и качествено общуване, постоянна и качествена грижа на  лица и деца и техните 
семейства. 

С настоящето предлагаме на Общински съвет да вземе решение за откриване на нова 
социална услуга: Център за социална рехабилитация и интеграция. Социалната услуга 
ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално 
изключване, както и техните близки:  

• деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми 
и девиантно поведение, нарушения в развитието;  

• деца и лица с различни форми на зависимост;  

• деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;  

• други.  
В настоящия случай „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр.Първомай, 

ще обхваща  широк кръг лица – деца и лица с увреждания, като делегирана от държавата 
дейност, считано от 2021г. 



Демографските показатели за общината показват устойчива тенденция към застаряване 
на населението. Расте броят на самотните възрастни хора, на безработните семейства, на 
хората с увреждания, на децата в риск. При възрастните хора съществуват социални и 
здравни проблеми, които предизвикват промяна  в индивида и продуцират определени 
социални и здравни потребности, задоволяването на които ще се постигне, чрез 
реализация на настоящето проектно предложение. Висок е броят и на нуждаещите се от 
услугата лица на територията на общината, които остават извън обхвата на 
съществуващите социални програми. 

Към настоящия момент съществуващите услуги са крайно недостатъчни за нуждите на 
общината с население от близо 27 700 души като не малка част са пряко заинтересовани 
лица – деца и лица с увреждания или близки и роднини на деца и възрастни с увреждания. 
На територията на община Първомай има реална необходимост от социални услуги, 
свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в 
риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 

Средствата за ЦСРИ следва да бъдат осигурени със Закона за държавния бюджет за 
2021г., в частта „делегирани държавни дейности”, като ЦСРИ ще започне да функционира 
само при наличието на отпуснати държавни средства. 

На основание чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане разрешава откриване на 
социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейност, по 
предложение на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане. Към 
предложението е необходимо да бъде приложени и мотивирано решение на Общински 
съвет за разкриване на социалната услуга; услугата да бъде заложена при изготвяне на 
проектобюджета за следващата календарна година. Съгласно текста на чл.36в, ал.2 от 
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, предложението за 
откриване на социална услуга задължително следва да бъде в съответствие с Годишния 
план за развитие на социалните услуги на съответната община. 

С Решение № 54 на Общински съвет на община Първомай, прието на 30.04.2020г. по  
протокол №7 е приет Годишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай 
за 2021г.. В същият план не е предвидено разкриване на ЦСРИ и това налага 
необходимостта от неговото допълване, предвид разпоредбата на чл.36в, ал.2 от ППЗСП.  

Социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” е 
включена в Областната стратегия на социалните услуги 2016-2020г. и в Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Първомай за 
периода 2016-2020г.. 

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.2 във връзка с  ал. 1, т.23 , чл. 17, ал. 
1, т. 7от ЗМСМА,  чл. 36в, ал.1, т.1, ал. 2 и ал.3, т.1 от Правилник за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, 
предлагам на Общински съвет Първомай да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1.Допълва с нова социална услуга Годишен план за развитие на социалните услуги 
в община Първомай за 2021г.  приет с Решение №54 от 30.04.2020г.  на Общински съвет 
на община Първомай , както: 

 В  колона 1 „№“ се запише – 8 
 В колона 2 „Услуги, вид“ се запише – Център за социална рехабилитация и 

интеграция
 В колона 3 „Целеви групи“  се запише - деца и лица с различни видове увреждания, 

емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в 



развитието;  деца и лица с различни форми на зависимост;  деца и лица жертви на 
различни форми на насилие и експлоатация;  други. 

 В колона 4„Териториален обхват“ се запише -  Община Първомай 

 В колона 5 „Капацитет“ се запише - 30 потребители 

 В колона 6 „Съдържание – основни дейности, фокус на услугата“ се запише- 

Услугата ще включва терапевтични, консултативни и рехабилитационни дейности, 
които ще се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят 
потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови 
занимания. Ще се предоставят система от социални, педагогически, медицински, 
профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към 
възможно най-пълно възстановяване на потребителите за социална 
самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможна степен. 
Също ще се осъществяват и терапевтични дейности (логопедична терапия, 
арттерапия, занимателна терапия, игрова терапия, трудотерапия, ерготерапия и 
др.), които целят комплексно въздействие върху определени сфери на 
интервениране и имат индивидуална насоченост. Ще се представят социални 
консултации, специализирани консултации, психологическа подкрепа.  

 В колона „Местополжение“ се запише – гр.Първомай 

 В колона „Статус – налична/нова (година на стартиране)“ се запише – нова 2021г. 

2.Дава съгласие за откриване от 01.04.2021г. като делегирана от държавата 
дейност,на нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция в 
гр.Първомай, предоставяна в общността с : 

 Местоположение: сграда - общинска собственост,  находяща се в гр.Първомай, 
община Първомай, ул. „Гимназиална” №1  

 Капацитет 30 места 
 Персоналът ще е в съответствие с Методика за определяне числеността на 

персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. 

3.Новата социална услуга -  Център за социална рехабилитация и интеграция в 
гр.Първомай да стартира своята работа от 01.04.2021г., като финансирането ще се 
осигурява като делегирана от държавата дейност. Средствата за издръжка се определят на 
базата на разработен и утвърден с ПМС стандарт. 

4.Възлага на Кмета на община Първомай, след влизане в сила на настоящето 
решение  и неговото изпълнение  в частта на  т.1 и т.2 , да представи необходимите 
документи съгласно чл.36в, ал.3 от ППЗСП на Директора на регионална дирекция 
„Социално подпомагане“ Пловдив за изготвяне на предложение до Изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане за издаване на решение за откриване на 
социална услуга, съгласно т.2 

5. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му. 

МОТИВИ: Разкриването на нова социална услуга -  Център за социална рехабилитация 
и интеграция ще даде възможност да се отговори на преките нужди на населението и 
възрастните хората в неравностойно положение от общината. Център от такъв тип ще даде  
възможности на населението на община Първомай, за подобряване качеството на живот 
чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги, подкрепа на  всеки  потребител  
за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в 



общността, насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и 
стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване, постоянна и качествена грижа 
на  лица и деца и техните семейства. 

МОТИВИ ПО ЧЛ.60, АЛ.2 ОТ АПК, ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: На основание  чл. 60,  ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение 
поради следните причини: предвид настъпилата противоепидемична обстановка в 
страната са налице особено важни обществени интереси, които засягат цялостното 
развитие на социалната политика на територията на община Първомай, както и  с цел 
адекватно опазване здравето и социалните потребности на лицата от целевата група. 
Следваща причина за допускане на предварително изпълнение е необходимостта да се  
предприемат спешни и адекватни мерки по подготовката свързана с реалното 
разкриването на посочената нова социална услуга – процедурно време по подготовка на 
набор от документи и издаване на решение за откриване на настоящата услуга от  
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, подготовка на 
помещенията, набиране на персонал и др. 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на община Първомай 


