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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№693 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2019 г. с  Протокол № 47 

 

ОТНОСНО:  Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

в Община Брацигово /2016-2020г./ и приемане на актуализация на Годишния план за 

развитие на социалните услуги на територията на Община Брацигово за 2020 год. 

 

Общинският  съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението от 

Петко Валентинов Петков– Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.23 и  

ал.2 от ЗМСМА и във връзка чл.36/б/, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и 

след станалите разисквания 

 

Р Е Ш И: 

1.Приема допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Брацигово за периода 2016- 2020г., като актуализацията включва следните 

промени и допълнения:  

Допълва в точка 2.2. Приоритети в развитието на социалните услуги в община 

Брацигово.  

Ново! Приоритетно направление 5:  Грижа за старите хора за по-добър и достоен 

живот. 

Обща цел 5. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени 

места в общината. 

Специфична цел  5.1. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна 

грижа в среда, близка до домашната, чрез: 

Мярка  5.1.1. Разкриване на алтернативни услуги за обгрижване на стари хора в среда, 

близка до семейната. 

Дейност  5.1.1.1. Планиране, изграждане и разкриване на Центъра за настаняване от 

семеен тип за стари хора, считано от 01.01.2020 г., с капацитет 15 места – в гр. 

Брацигово. 

2. Приема допълнение на Оперативен план с времеви график за изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Брацигово за 

периода 2016-2020 г. /Приложение 1/. 

3. Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 

община Брацигово за 2020 год., приет с Решение № 633 / 29.03.2019г. с протокол № 42 

/Приложение № 2/  

4. Кметът на Община Брацигово да извърши всички последващи действия. 

 

Общ брой общински съветници-13 

Присъствали-13 

Гласували „За“-13, „Против“-няма, „Въздържали се“-няма 

 

 
                                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


