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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2 9 1

на Столичния общински съвет
от 29.05.2014 година
За изменение на Решение № 198 по Протокол № 86 от 31.03.2011
година, изменено с Решение № 188 по Протокол № 59 от 27.03.2014 година
на Столичния общински съвет, относно Защитено жилище за хора с
психични разстройства и за разкриване на нова социална услуга делегирана от държавата дейност.
На основание чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.7, б.а) и б.д) от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Изменя Решение № 198 по Протокол № 86 от 31.03.2011 година,
изменено с Решение № 188 по Протокол № 59 от 27.03.2014 година на
Столичния общински съвет, както следва:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Защитено жилище за
хора с психични разстройства - част (шест стаи и санитарно помещение) с
площ 74.84 кв.м. - от едноетажна административна сграда в ДВУИ с.Подгумер, публична общинска собственост, АПОС № 1117/27.12.1996
година на Район „Нови Искър”, за срок от 10 години.
2. Считано от 01.06.2014 година Защитено жилище за хора с
психични разстройства се премества в предоставената по т.1 част от
Административна сграда на ДВУИ в с.Подгумер. Разходите за строителноремонтни дейности и оборудване остават в размера, предвиден в т.3 на
Решение № 188 по Протокол № 59 от 27.03.2014 година на СОС.
3. Считано от 01.06.2014 година разкрива като делегирана от
държавата дейност социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
за хора с физически увреждания, с капацитет 8 места, единен стандарт на

издръжка за едно място за една година в размер на 8 304 лв. за 2014
година. Предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на Центъра за
срок от 10 години обособена част (шест стаи, санитарно помещение с 2
тоалетни и санитарно помещение с баня и тоалетна на 2-ри етаж) от
двуетажната сграда - общинска собственост с обща площ 1580,00 кв.м., с
адрес: гр.София, ж.к.”Слатина”, ул.”Слатинска” № 26-28, АПОС № 0513/
26.11.1998 година и АЧОС № 0931/03.01.2001 година.
4. Разходите за обзавеждане и оборудване на Центъра за настаняване
от семеен тип за хора с физически увреждания в размер до 10 000 (десет
хиляди) лв. да бъдат осигурени от бюджета на дирекция „Социални
дейности” при Столична община - функция 5, група 3, дейност 589 „Други
дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”,
параграф 1020 - външни услуги.
5. Центърът за настаняване от семеен тип за хора с физически
увреждания става третостепенен разпоредител с бюджет към дирекция
„Социални дейности” на Столична община. В случай на възлагане на
външен доставчик след провеждане на конкурс по преценка на кмета на
Столична община, Центърът престава да бъде третостепенен разпоредител
за периода от влизането в сила до прекратяването на договора за
възлагането му.
6. Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за
предоставяне безвъзмездното управление на помещенията съгласно т.1 и 3
и да изпрати настоящото Решение на директора на Регионална дирекция
„Социално подпомагане” - София-град за одобряване от изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане на изменението и новата
социална услуга.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 29.05.2014 г., Протокол № 62, точка 10 от дневния
ред, по доклад № СО-9300-123/5/20.05.2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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