СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 4 4

на Столичния общински съвет
от 21.07.2022 година
За създаване на нова социална услуга в общността - „Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) - с
основна дейност “Дневна грижа“, на територията на Столична община като
делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД011254/14.07.2022 г. за предварително одобрение на изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.08.2022г..
На основание чл.53, ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за социалните услуги,
чл.83, ал.1, чл.84, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните
услуги, във връзка с чл.67 от Закона за социалните услуги и чл.21, ал.1, т.8,
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Да се създаде нова социална услуга - делегирана от държавата
дейност „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет
психични разстройства) - с основна дейност “Дневна грижа“, на
територията на Столична община с капацитет 30 /тридесет/ места и
стандарт за финансиране в размер на 12 377 лв. за едно място за една
година, съгласно Решение № 50/03.02.2022г. на МС за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2022 г.
2. Услугата по т.1 се създава чрез провеждане на конкурс за
възлагането й на частен доставчик по реда на Закона за социалните услуги
и Правилника за прилагането му, като се осигури конкуренция при
обявяването му. Частният доставчик следва да има издадени лицензи от
изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните
услуги, да е създал и предоставя същия вид социална услуга, имащ
минимум едногодишен опит в предоставянето й, да разполага с

необходимата материална база, обзавеждане и оборудване, както и с
необходимите специалисти.
3. Съгласно Заповед № РД01-1254/14.07.2022г. на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане, е допуснато социалната
услуга да се предоставя на адрес: гр. София, район „Панчарево“, с.
Панчарево, ул. „Риляник“ № 49. След провеждане на конкурса и избор на
доставчик в случай на промяна на мястото на предоставяне на социалната
услуга, административният адрес да бъде променен. Да се подаде
заявление до изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за предварително одобрение на промяна на мястото на
предоставяне на социалната услуга.
4. Дейността по предоставяне на социалната услуга дейност „Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични
разстройства) се извършва от 7 ½ броя, от които ръководител - управител,
социален работник-2, психолог-2, ерготерапевт, социален асистент и
счетоводител-1/2.
5. Възлага на кмета на Столична община да изпрати настоящото
решение на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качеството
на социалните услуги.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 21.07.2022 г., Протокол № 60, точка 8 от дневния ред,
по доклад № СОА22-ВК66-7966/15.07.2022 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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