ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 17
от заседанието на 30.10.2012 г.
по точка 8 от дневния ред
Относно: Приемане на решение от Общински съвет Брусарци за разкриване на
социална услуга в общността – „Център за обществена подкрепа”, държавноделегирана дейност.
РЕШЕНИЕ № 113
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 ал.1 т.2 от Закона за социално
подпомагане, Общински съвет Брусарци

Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие за откриване от 01.04.2013 г. на нова социална услуга в общността –
Център за обществена подкрепа, като делегирана от държавата дейност, с капацитет – 20 /двадесет/
потребители и обща численост на персонала 4 /четири/ заети лица, в съответствие с Методиката за
определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в
общността, одобрена със заповед № РД 01-475 / 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната
политика.
2.
Социалната услуга Център за обществена подкрепа се предоставя в общински имот,
частна общинска собственост, представляващ не жилищна сграда, находяща се в гр.Брусарци,
ул.”Георги Трайков” №20, АОС №14 / 21.05.2001 г., урегулиран в парцел ІІ-42 и ІІІ-26 помещенията на втория етаж.
3.
Задължава кмета на Община Брусарци в 7-дневен срок от влизане в сила на
настоящото решение да предостави на Директора на Регионална дирекция за социално
подпомагане–Монтана, следните документи за изготвяне на предложение по реда на чл.36в ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане:
Решение на Общински съвет Брусарци за разкриване на нова социална услуга-Център
за обществена подкрепа.
- Копия от документите за собственост на сградата, където се предоставя социалната
услуга.
4.
Възлага на кмета на Община Брусарци да включи социалната услуга по т.1 в проекта
за бюджет на Община Брусарци за 2013 г., съгласно указанията на Министерството на финансите
за изготвяне на предложенията на общините за планираните разходи в държавния бюджет за 2013
г., в частта за делегирани дейности.
Гласували:

1. Асен Димитров Арсенов

Поименно гласуване
За

2. Валери Любенов Тодоров

За

3. Валентин Петров Василев

За

4. Вельо Цветанов Велев

За

5. Георги Димитров Ценов

За

6. Деми Борисов Димитров

За

7. Димитър Маринов Митов

За

8. Димитър Цветанов Димитров

Отсъства

9. Йордан Владиславов Йорданов

За

10. Катя Крумова Додева

За

11. Лилия Владимирова Петрова

За

12. Славчо Кирилов Славчев

За

13. Цветана Иванова Живкова

За
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Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
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