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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 8 от 12-09-2022 г.    

 

По докл. записка №754/02.09.2022 г., относно: Създаване на специализирана 

социална услуга „ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 

-1“, като държавно делегирана дейност                    

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, във връзка с    

чл. 25 от ЗСУ, чл. 83, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от ППЗСУ и в съответствие със заповед на 

изпълнителния директор на АСП с №РД01-1582/25.08.2022 г. за предварително одобрение по 

чл. 81 от ППЗСУ за създаване на специализирана социална услуга «Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с деменция -1» в община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 331 

 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО дава съгласие да бъде създадена специализирана  

социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция-1“, 

като държавно делегирана дейност, специализирана социална услуга по чл. 15, т. 8 от ЗСУ. 

 

2. Брой потребители на социалната услуга за 2022 г. - 15 (петнадесет), в съответствие със 

заповедта на изпълнителния директор на АСП №РД01-1582/25.08.2022 г.  

3. Начин на организация и управление на социалната услуга 

Услугата да се администрира и предоставя от Община Смядово с адрес: Смядово 9820,                        

пл. „Княз Борис I“ №2.  

Възлага на Кмета на община Смядово да организира и управлява социалната услуга в 

съответствие с приложимото законодателство в областта на социалните услуги. 

 

4. Мястото, на което ще се предоставя социалната услуга: 

Общинска сграда, публична общинска собственост, с административен адрес: 9820                                

гр. Смядово, общ. Смядово, ул. „Цар Калоян“ №3, етаж 1. 

5. Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейностите по предоставяне на 

социалната услуга:  

 Директор на социалната услуга - 0,5 бр.; 

 Социален работник – 1 бр.; 

 Медицинска сестра – 2 бр.; 
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 Трудотерапевт – 3 бр.; 

 Санитар/ болногледач – 6 бр.; 

 Касиер/ домакин – 0,5 бр.; 

 Шофьор/ поддръжка – 0,5 бр. 

 

 

6. Датата, от която започва предоставянето на социалната услуга – считано от 01.10.2022 г. 

7. Определен размер на финансирането за 2022 г. – 93 926,00 (деветдесет и три хиляди 

деветстотин двадесет и шест лева и нула стотинки) на община Смядово съгласно Закона 

за държавния бюджет или постановлението за неговото изпълнение.  

8. Социалната услуга ще удовлетворява потребностите на населението от цялата област. 

9. Възлага на Кмета на Община Смядово да извърши последващи действия по изпълнение на 

Решението.  

 

Приложение: Заповед №РД01-1582/25.08.2022 г. на изпълнителния директор на 

АСП. 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


