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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№230 
 
 

 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №37 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

27.07.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
 
 

ОТНОСНО:  Разкриване на Общински дневен център за работа с деца и 
възрастни с увреждания. 

 
 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Веселин Личев – кмет на Община Сопот, становището на ПК 
“Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество…”  и след 
станалите разисквания 
 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Във връзка с изпълнение на Решения № 35/19.02.2004г. и  
215/10.06.2005г. на Общински съвет – Сопот, мотивационно писмо с вх.№ 
165/09.06.2005г.  на председателя на УС на Сдружение “Бъдеще 2002” и на 
ръководителя на проект BG 0202.01-LI.2.50, Общински съвет – Сопот 
одобрява разкриването на Общински Дневен Център за работа с деца и 
младежи с увреждания /ОДЦДМУ/  в Община Сопот, гр. Сопот ул. 
“Христо Маджаров”№27 считано от 01.01.2006г. със следните параметри: 
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- капацитет – 36 деца и младежи, разпределени както следва: две 
групи от по 12 деца на възраст от 03 до 18 години и една група 
от 12 младежи над 18 години; 

- необходим персонал за ОДЦДМУ – 14 щата, като бройката, 
наименованието и разпределението им на педагогически, 
медицински и обслужващи кадри са съгласно щатните таблици 
на Агенцията за социално подпомагане /АСП/; 

- средствата, необходими за работни заплати и осигуровки на 
персонала и веществена издръжка на ОДЦДМУ са на основание 
нормативите, приемани ежегодно с решение на Министерския 
съвет /МС/ за делегирани от държавата дейности и ще бъдат 
определени от АСП. 

 
2. Общински съвет – Сопот задължава Кмета на Община Сопот да 
предприеме необходимите процедури пред АСП за получаване на 
разпределение за разкриване на ОДЦДМУ . 
 
3. Да се разработи Правилник за дейността за работа на Общински Дневен 
Център за деца и младежи с увреждания. 

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –15 
Гласували     - 15 
“За”               - 15 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                             
 
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


