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От  Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 

ОТНОСНО: Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за 

пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им 

потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на 

функционалните им ограничения.Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат 

от кого,кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.    

 Съгласно Закона за личната помощ ползвател е: 

• човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

• дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. 

Доставчик на личната помощ по закон е общината по настоящ адрес.Средствата за 

финансирането на личната помощ, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета на  

община Шумен, след представяне на месечния отчет.  

Редът и начинът за включване в механизма лична помощ са определени с Наредба № РД-07-

7/28.06.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика. 

За 2020 г. включени в механизма лична помощ по реда на ЗЛП са: 

• Потребители – 427 бр. 

• Лични асистенти- 491 бр. 

• Преведени суми – 3 044 229,60 лв.   

 С измененията на Закона за личната помощ, съгласно чл.33, ал.2, считано от 01.01.2021 г. се 

предвижда осигуряване на финансови средства за администриране на механизма лична помощ на 

общината в размер на три на сто от средствата за финансиране на личната помощ.Определената часова 

ставка за положен труд по механизма лична помощ за 2021 г. е 4.70 лв. 

 С цел обезпечаване администрирането на механизма лична помощ ще бъде разкрито звено 

„Механизъм лична помощ“ на адрес: гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет.6. Звеното ще 

включва следните специалисти- социален работник; счетоводител,ТРЗ; специалисти „Лична помощ“; 

технически сътрудник. Ще се ръководи, координира и контролира от дирекция „Социална политика и 

здравеопазване“ при Община Шумен. 

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  



 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Разкрива от 01.01.2021 г. звено „Механизъм лична помощ“ на адрес: гр.Шумен, ул. „Цар Иван 

Александър“ №81, ет.6. за администриране включването в механизма лична помощ по реда на 

Закона за личната помощ. 

2. Определя  6 броя щатен персонал в звено „Механизъм лична помощ“. 

3. Издръжката на звеното, съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за личната помощ е в размер на три на 

сто от средствата за финансиране на личната помощ. 

4. Звеното ще се ръководи, координира и контролира от дирекция „Социална политика и 

здравеопазване“ при Община Шумен. 

5. Възлага на Кмета на Община Шумен да извърши всички последващи действия по 

разкриването на звеното. 

 

 

 

 С уважение, 

 

 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

 Кмет на Община Шумен 

 

 Съгласувал,  

 

 д-р Светлана Маркова 

 зам.-кмет СПЗ                   

       Изготвил,  

г-жа Татяна Костова 

зам.-кмет БФ             П.Петрова-директор на дирекция СПЗ  

 

 

Десислава Петрова 

директор на дирекция БФ и ЧР 

 

 

 

 

 Биляна Пейчева 

старши юрисконсулт 


