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ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 

ОТ РАДОСЛАВА СТАВРЕВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

 

 

ОТНОСНО: Увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, изменение на Решение № 141 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 

28.01.2021г. по Протокол №16, в частта на т.4.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 

С Решение № 141 на Общински съвет на община Първомай, прието на 28.01.2021г. по 

протокол № 16 е създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно – делегирана 

дейност, със следните параметри: 

- вид: Асистентска подкрепа; 

- профил: Специализирана социална услуга; 

- адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“ №50 

- брой асистенти: 29; 

- брой потребители: 86. 

От разкриването на услугата през 2021г. и до днешна дата, непрекъснато в Община 

Първомай постъпват заявления на кандидати за потребители, като интересът към услугата е все 

по-голям, предвид демографските показатели и устойчивата тенденция към застаряване на 

населението. Висок е броят на нуждаещите се от подкрепа лица на територията на общината, 

които остават извън обхвата на съществуващите социални програми, услуги и дейности.  

Към настоящия момент в Регистъра на чакащите потребители за включване в услугата 

„Асистентска подкрепа“ има над 20 лица и се очертава непрекъснато нарастване на кандидатите за 

потребители. 
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Предвид всичко това, през месец август 2022 г., Община Първомай подаде до Агенция за 

социално подпомагане Заявление за промяна на броя на потребителите на социалната услуга. В 

отговор на това, със заповед РД01-1664/31.08.2022 г. Агенция за социално подпомагане даде 

предварително одобрение за промяна на броя на потребителите от 86 на 100, считано от 01.10.2022 

г. Параметрите на услугата, които са финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. стават: 

- вид: Асистентска подкрепа; 

- профил: Специализирана социална услуга; 

- адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“ №50, община Първомай, област 

Пловдив; 

- брой потребители: 100. 

 

За увеличения брой субсидирани потребители от 86 на 100 от 01.10.2022 г., ще бъдат 

осигурени финансови средства съгласно Закона за Държавния бюджет в общ размер на 17 644 лева, 

която сума е остатък от преструктуриране на социални услуги на територията на цялата страна, тъй 

като е извършена корекция на бюджетните отношения на някои общини с централния бюджет. 

Необходимите средства, са средства от държавно делегирана дейност и ще бъдат осигурени на 

община Първомай за сметка на наличните свободни средства от извършената компенсирана 

промяна на бюджетните взаимоотношения на някои общини с централния бюджет за делегираните 

от държавата дейности във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2022г., 

съгласно чл. 37 от ПМС № 31/17.03.2022г. 

  Поради горните обстоятелства и необходимостта от промяна на броя на 

потребителите по „Асистентска подкрепа“, е необходимо и изменение на Решение № 141 на 

Общинския съвет на Община Първомай, прието на 28.01.2021г. по Протокол №16, с което са 

очертани основните параметри на услугата и са спазени изискванията по чл. 84 от ППЗСУ, в т.ч. 

администриране и управление, броят потребители и др. Промяната на броя на потребителите на 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“, ще бъде финансово обезпечено от Държавния бюджет, 

като средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет за делегираните от държавата дейности 

във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2022г., съгласно чл. 37 от ПМС 

№ 31/17.03.2022г. Поради горните обстоятелства и на основание чл. 21, ал.2 във вр. с ал.1, т.23 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 и ал.2, т.4 от Закона за 

социалните услуги, във връзка с чл. 87, ал.1 от Правилника за прилагане на Закон за социалните 

услуги и във връзка със Заповед РД01-1664/31.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенцията 

за социално подпомагане за предварително одобрение за промяна броя на потребителите на 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“, предлагам Общинският съвет на Община Първомай да 

приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема увеличението на броя потребители и изменя т.4 от Решение № 141 на 

Общинския съвет на Община Първомай, прието на 28.01.2021г. по Протокол № 16, в частта 

относно броя субсидирани потребители, а именно:  

- от 86 на 100 потребителя, считано от 01.10.2022 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението и съгласно чл.87, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 



социалните услуги в срок до 7 работни дни от датата на влизането в сила на решението, да го 

изпрати на Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните 

услуги. 

3. Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 141 на Общинския съвет на 

Община Първомай, прието на 28.01.2021г. по Протокол №16, което остава непроменено в 

останалата си част. 

 

 

МОТИВИ: От разкриването на услугата през 2021г. до днешна дата, непрекъснато в 

Община Първомай постъпват заявления на кандидати за потребители, като интересът към услугата 

е все по-голям, предвид демографските показатели и устойчивата тенденция към застаряване на 

населението. Висок е броят на нуждаещите се от подкрепа лица на територията на общината, 

които остават извън обхвата на съществуващите социални програми, услуги и дейности. Община 

Първомай продължава да работи активно за подобряване качеството на предоставяните социални 

услуги за гражданите на общината. С приоритет са социалните услуги за хора с увреждания и 

самотно живеещи възрастни хора, с цел равноправното им включване в социалния живот и 

удовлетворение на техните потребности.  

 

 

Приложение: Заповед РД 01-1664/31.08.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане 

 

 

Вносител: 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник-кмет на Община Първомай 

 

 

 

  


