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ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от 

държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна – 

в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните 

услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в 

социалната сфера. 

 Съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемането на Националната 

карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, 

които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на 

Министерски съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, 

финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за 

ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от 

държавния бюджет. Това означава, че за предоставянето на новата социална услуга, кметовете на 

общини следва да изпратят искане за предварително одобрение съгласно чл.54 от ЗСУ и чл.78 от 

ППЗСУ. 

 В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана 

дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. 

Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от 

асистент за: 

 самообслужване; 
 движение и придвижване; 

 промяна и поддържане на позицията на тялото; 

 изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

 комуникация. 
Асистентската подкрепа се предоставя на: 

 – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена 

по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

 – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, 

които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не 

се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 



Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и 

отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази подкрепа следва да се 

организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в 

домашна среда.              

 С Решение №790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата 

дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт за 

социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на лице за календарна година.Съгласно натуралните 

и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., 

натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Шумен е 237 потребителя, а 

общият размер на средствата е 944 445, 00 лв. 

В изпълнение на чл.54 от ЗСУ и чл.78 от ППЗСУ, община Шумен е подала Заявление № ЕО-Ш- 

2178/21.12.2020 г. с искане за предварително одобрение за създаване на социална услуга и съгласно 

Заповед № РД10055/ 06.01.2021 г.на Изпълнителния директор на АСП е получила предварително 

одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансово обезпечена със Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2021г.,с параметри: 

Вид: Асистентска подкрепа 

Профил: Специализирана социална услуга 

Адрес: гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет.6 

Брой асистенти: 80 

Брой потребители: 237 

В чл.69 от ППЗСУ са определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта 

за делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно: 

 разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на 

работодателя; 

 разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална 

оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа; 

 режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината; 

 разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата; 

 разходи за обучения и супервизия на асистентите. 

Административното обезпечаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се възложи 

на звеното, което изпълнява Механизма за лична помощ и се контролира от дирекция „Социална 

политика и здравеопазване“ на адрес: гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет.6 . 

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

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.25, ал.2 и чл.93 от Закона за социалните услуги и чл.83 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги Общински съвет – Шумен: 

1. Дава съгласие да бъде създадена социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно- 

делегирана дейност, считано от датата на издаване на Заповед № РД10055/ 06.01.2021 г.на 

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. 

2. Определя параметри на услугата по т.1, финансово обезпечени със Закона за държавния 

бюджет на Република България. 

2.1. Вид: Асистентска подкрепа 

2.2. Профил: Специализирана социална услуга 

2.3. Адрес: гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №81, ет.6 

2.4. Брой асистенти: 80 

2.5. Брой потребители: 237 



3.  Дава съгласие начинът на организация и управление на социалната услуга, да се извършва в 

зависимост от личните нужди на лицата и дейностите съгласно чл.93 от Закона за социалните 

услуги. 

4. Услугата да се администрира от звено „Механизъм лична помощ“ и се контролира от дирекция 

„Социална политика и здравеопазване“.  

 

 

 

С уважение, 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

Съгласувал,  

 

д-р Светлана Маркова 

зам.-кмет СПЗ                   

       Изготвил,  

г-жа Татяна Костова                     П.Петрова-директор на дирекция СПЗ  

зам.-кмет БФ 

 

Десислава Петрова 

Директор на дирекция БФ и ЧР 

 

 

Биляна Пейчева-старши юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


