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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания“ (с приоритет психични разстройства) – с основни дейности “Дневна грижа“, на територията на
Столична община като делегирана от държавата дейност, в съответствие със Заповед № РД011254/14.07.2022г. за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане, считано от 01.08.2022г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Един от основните приоритети на Столична община в областта на социалната политика за деца и
възрастни в неравностойно социално положение е предоставяне на подкрепа, с цел подпомагане за
преодоляване на социалната изолация и ефективна интеграция, с оглед пълноценната им личностна
реализация.
Към настоящия момент на територията на Столична община има дефицит на социални услуги за лица
с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание.
„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства)“ е подкрепяща
социална услуга, с цел да бъде подобрено качеството на живот на лицата с психични страдания и техните
семейства. Дейността, която ще се осъществява в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с
приоритет психични разстройства) с целева група лица с психични разстройства е „Дневна грижа“.
„Дневна грижа“ е дейност за осигуряване на специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи
за пълнолетни лица с увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява
посрещането на техните ежедневни потребности, свързаните с тях потребности от занимания за развитие на
основни умения, в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата и техните семейства.
Дейността по предоставяне на услугата ще се извършва от 7 1/2 броя служители – ръководител -

управител, социален работник-2, психолог-2, ерготерапевт, социален асистент и счетоводител-1/2.
На основание чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, кметът на
Столична община е изпратил до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Заявление
изх.№ СОА21-ДИ05-3045-(3)/09.06.2022г. за иницииране на производство по издаване на заповед за
предварително одобрение за създаване на нова социална услуга.
В Столична община е постъпило писмо с вх.№ СОА22-ДИ05-2317/14.07.2022г. с приложена Заповед №
РД01-1254/14.07.2022г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предварително
одобрение за създаването на нова социална услуга, считано от 01.08.2022г., с посочен в заповедта
административен адрес: гр. София, район „Панчарево“, с. „Панчарево“, ул. „Риляник“ № 49. Посочването на
адреса на социалната услуга е съгласно изискванията на чл. 81, ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за социалните услуги. С писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане сме изложили намерението ни за обявяване на конкурс за избор на доставчик на социалната
услуга с условие за участие в конкурса. Частните доставчици следва да разполагат с необходимата материална
база, обзавеждане и оборудване независимо, че в заповедта за предварително одобрение е посочен
административен адрес.
С цел устойчивост на предлаганите дейности и тяхната иновативност и социалната значимост, считаме,
че е необходимо да се разкрие и продължи дейността на такава социална услуга на територията на Столична
община като държавно делегирана дейност. Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за социалните услуги, кметът на
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общината възлага предоставянето на социални услуги на частни доставчици след провеждане на конкурс.
Изискванията съгласно същия са частният доставчик 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.
С разкриване на социалната услуга, като държавно делегирана дейност ще се създаде комплексна
грижа за пълнолетни лица с увреждания /с приоритет психични разстройства/ и ще се осигури защитена
среда за тази целева група, с цел преодоляване на социалното им изключване чрез осъществяване на различни
дейности и подпомагане на личностното им израстване. Новата социална услуга ще даде възможност на
потребителите да придобият нови способности, ще подсили чувството за принадлежност към общността.
здравословен начин на живот.
Предвид гореизложеното предлагам, считано от 01.08.2022 г. да се създаде нова социална услуга –
„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 12377 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.
В тази връзка и 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, ал. 1 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 предлагам на Столичния общински съвет проект на решение.
Приложение:

ZAPOVED_SAZDAVA
проект на реш ение.docx
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Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
Р. Стоянова – зам.-кмет на направление „Правен и административен контрол“
К. Кръстев – за зам.-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“
съгл. Заповед № СОА22-РД15-2390/06.07.22 г., изм. със Заповед СОА22-РД15-2498/14.07.2022 г.
Д. Барбалов, зам.-кмет на направление „Финанси и здравеопазване“
Б. Личева – началник на отдел „Правна координация“
М. Андриянова, ст. юрисконсулт в отдел „Правна координация“
Св. Ангелова – за директор на дир. „СУДВ“, съгласно Заповед № СОА22-РД15-2447/11.07.2022г.
Р. Димитрова - Кузманова – главен счетоводител в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
В. Георгиева – гл. юристконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Изготвили чрез АИССО: Ст. Петрова - ст. експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
Ж. Новкова - ст. експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни
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ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 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 № РД01-1254/14.07.2022г. 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
СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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
12377 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 __________ 2022 г.,
Протокол № ______, точка _______ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.
Председател на Столичния общински съвет:
/Георги Георгиев/
Юрист от Администрацията на СО:
В. Георгиева – гл. юрисконсулт в дирекция „СУДВ“
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