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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 4 4

на Столичния общински съвет
от 13.06.2019 година
За откриване на две нови социални услуги в общността - Център за
обществена подкрепа „Щастливо детство” и Дневен център за деца и/или
младежи с увреждания „Развитие“ (Дневен център за деца с увреждания с
програма Ранна интервенция на уврежданията) на територията на
Столична община като делегирани от държавата дейности, при провеждане
на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит,
капацитет и осигуряват необходимата материална база.
На основание чл.36в, ал.3, т.1 и ал.10, във връзка с чл.36, ал.2, т.2 б.
а) и т.8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и
чл.21, ал.1, т.6, 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. Считано от 01.11.2019 година, открива нова социална услуга делегирана от държавата дейност - Център за обществена подкрепа
„Щастливо детство” на територията на Столична община с капацитет 50
места и стандарт за финансиране за 2019 г. в размер на 3412 лв. за едно
място за една година, съгласно Решение № 776 от 30 октомври 2018 година
за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от
2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2019 година.
2. Считано от 01.11.2019 година, открива нова социална услуга делегирана от държавата дейност - Дневен център за деца и/или младежи с
увреждания „Развитие“ (Дневен център за деца с увреждания с програма
Ранна интервенция на уврежданията) на територията на Столична община
с капацитет 20 места и стандарт за финансиране за 2019 г. в размер на
8 067 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 776 от 30

октомври 2018 година за изменение и допълнение на Решение № 277 на
Министерския съвет от 2018г. за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019
година.
3. Услугите по т.1 и т.2 се откриват при провеждане на конкурси за
възлагането им на външни доставчици по реда на Закона за социално
подпомагане и Правилника за прилагането му, като се осигури
конкуренция при обявяването им. Доставчиците следва да са вписани в
регистъра на Агенцията за социално подпомагане и да разполагат с лиценз
от Държавната агенция за закрила на детето за съответната социална
услуга, както и да притежават опит, капацитет и необходимата материална
база за предоставяне на съответната услуга, включително оборудвани
помещения на територията на Столична община - тяхна собственост или за
които имат друго законно основание за ползване, които да предоставят
безвъзмездно за извършване на услугите. Помещенията следва да
отговарят на условията, посочени в държавно утвърдените стандарти и за
тях следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използват единствено за
предоставянето на услугите.
4. Възлага на кмета на Столична община да изпрати настоящото
решение на директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане”София-град за внасяне на предложение до изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане за разрешаване откриване на услугите
като делегирани от държавата дейности.
5. Възлага на кмета на Столична община след провеждането на
конкурси и сключването на договори за възлагане управлението на
социалните услуги с избраните доставчици, да внесе нов доклад до
Столичния
общински
съвет
с
посочено
местоположение
административните адреси, на който ще се реализират дейностите на
услугите.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 13.06.2019 г., Протокол № 77, точка 3 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-4268/29.05.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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