_____________________________CТОЛИЧНА ОБЩИНА____________________________
София 1000, ул. „Московска” №33, телефон: 02 9377 444, www.sofia.bg

X
в х. р е г . №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На наш рег. №СОА20-ВК08-14745/18.11.20 г.
ОТНОСНО: Становище по доклад от кмета на район „Лозенец“ за безлихвено заемообразно
финансиране от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Закона за личната
помощ и тристранно споразумение между НОИ, АСП и район „Лозенец“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с внесен от кмета на район „Лозенец“ – СО доклад до Столичния общински съвет
с рег. № СОА20-ВК08-14745/18.11.20 г. за заемообразно финансиране от бюджета на Столична
община във връзка с разплащане на разходи за трудови възнаграждения и осигуровки за лицата на
длъжност „личен асистент“ по Закона за личната помощ и тристранно споразумение между НОИ,
АСП и район „Лозенец“, Ви предоставям следното становище:
Личната помощ е от изключителна важност за хората с увреждания, защото им осигурява
асистентска подкрепа да упражняват основните си права, да имат възможности за активен
живот и социално включване, достъп до услуги и дейности. Това е механизъм, който им
осигурява подкрепа 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. Поради
важността си, личната помош е регламентирана в закон и се основава на принципите,
предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на
помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и
независимостта на хората с увреждания.
Във връзка с гореизложеното, предвид социалната част на проекта, подкрепям доклада да
бъде внесен за разглеждане и вземане на решение от Столичния общински съвет.
С УВАЖЕНИЕ:
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Зам.-кмет на Столична община

Съгласувал чрез АИССО: Вяра Петрова – директор ДИХУПП, 09.12.2020 г.
Изготвил чрез АИССО: Соня Блажева-Труйкова – ст. експерт ДИХУПП, 09.12.2020 г.
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