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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 492 

 

взето с Протокол № 39 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 31.01.2019 година 

 

 
           По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

изменение чрез допълнение на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016-2020, изменение на Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Садово за периода 2014-2020 год. и на Годишния план за 

развитието на социалните услуги в община Садово за 2019 година, откриване на 

нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция като 

делегирана от държавата дейност”          

на основание: Чл.21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Чл. 36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
          1.Общински съвет Садово възлага на кмета на общината да предприеме 

действия по допълване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

2016-2020 с нова социална услуга за пълнолетни лица като делегирана от 

държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция в село 

Болярци и капацитет – 20 места. 

 

          2.Общински съвет Садово допълва приетата с решение № 466, взето с 

протокол № 41 от 27.062014 год. Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Садово за периода 2014 – 2020 год. (последно актуализирана с 

Решение № 315, взето от Общински съвет- Садово от заседание, проведено на 

24.11.2017 година) в частта й на „Мярка II - Развитие на социални услуги в 

общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 

положение”, с „Дейност 9 „Център за социална рехабилитация и интеграция”. 
Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с 

различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни 



рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на 

социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, 

поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на 

самостоятелен начин на живот.” 

 
3.Общински съвет Садово допълва приетия с решение № 367, взето с 

протокол № 29 от 02.04.2018 год. Годишен план за развитието на социалните 

услуги в община Садово за 2019 година в частта му на „Направление II - Развитие 

на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение”, с нова социална услуга, като:  

 В колона 1 „№” се запише– 6; 
 
 В колона 2 „Услуга, вид” се запише -  Център за социална рехабилитация 

и интеграция; 
 

           В колона 3 „Потребители” се запише - Пълнолетни лица с физически и 
ментални увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно 
поведение, нарушения в развитието, лица с различни форми на зависимост, 
лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация, други в 
неравностойно положение. 
 

 В колона 4 „Териториален обхват” се запише – община Садово; 
 
 В колона 5 „Капацитет” се запише – 20; 
 

           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 възможната степен. Също - 
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 предоставят социални консултации, 
специализиране консултации, психологическа подкрепа. 
 

 В колона 7 „Местоположение” се запише – село Болярци; 



 В колона 8 „Статус – налична/ нова (година за стартиране)” се запише  – 

нова  2019 год. 
 
4. Общински съвет Садово приема настоящото решение за откриване на 

нова социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в село 

Болярци с дейност - сградата (общинска собственост), построена в урегулиран 

поземлен имот I – Младежки дом, кв. 33 по подробния устройствен план на 

селото и в домовете на одобрените кандидати за потребители на социалната 

услуга, като делегирана от държавата дейност, с капацитет – 20 места. 

 

         5. Възлага на кмета на общината, след влизане в сила на настоящото 

решение и неговото изпълнение в частта на т.1, 2, 3, да представи необходимите 

документи съгласно чл.36в, ал.3 от ППЗСП на Директора на регионална дирекция 

„Социално подпомагане” Пловдив за изготвяне на предложение до 

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане за издаване на 

решение за откриване на социална услуга, съгласно т.4. 

 

 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   15 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 
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