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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ

№ 171

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №19 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  23.07.2009г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –

СОПОТ

Относно:  Закриване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания”
и разкриване на нови два: Дневен център за деца с увреждания и Дневен
център за възрастни хора с увреждания

Общинският съвет, след като се запозна с Докладна записка с
вх.№41/19.06.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището
на ПК “ОКЗ ”  и след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл. 18, ал.1, т.2 и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за Социално
подпомагане, чл. 36, ал. 3, т. 9 и чл. 36а, ал.1 и ал.2 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, чл.11 ал.2 и на основание чл.
21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Заповеди с №№  РД01-568, РД01-569/20.05.2009 на
Министерство на труда и социалната политика – Агенция за социално
подпомагане :

1. Общински съвет Сопот закрива „Дневен център за деца и младежи с
увреждания” разкрит и актуализиран с Решения на Общински съвет Сопот
както следва: Решение № 230 взето с протокол №37/27.07.2005г. и Решение
№141 взето с протокол №16 от 26.02.2009г.

2. Общински съвет Сопот разкрива „Комплекс за социални услуги”
(КСУ) считано от 01.04.2009г. в състава на който влизат звената:

- Дневен център за деца с увреждания в гр.Сопот с капацитет 20 места;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Сопот с капацитет

20 места.

3. Общински съвет Сопот одобрява следната структура на КСУ:
Директор – 1бр.
Касиер-домакин – 1бр.
Шофьор – 1бр.

I. Дневен център за деца с увреждания:
4 бр. длъжности с нормална продължителност на работното време
(8 часа);
5бр. длъжности с непълно работното време (4 часа).

II. Дневен център за възрастни хора с увреждания:
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4 бр. длъжности с нормална продължителност на работното време
(8 часа);
5бр. длъжности с непълно работното време (4 часа).

4. Средствата, необходими за работни заплати и осигуровки на
персонала и веществената издръжка  на новоразкритите центрове:  Дневен
център за деца с увреждания в гр.Сопот с и Дневен център за възрастни хора
с увреждания са на основание нормативите, приети с Решение №29 от
23.01.2009г. на Министерския съвет, чл.10 ал.1 , чл.11 ал.2 от Закон за
държавния бюджет на Република България за 2009г. и Решение №147 взето с
протокол № 17 от 19.03.2009г. на Общински съвет Сопот.

5. В изпълнение на т.3 от настоящото решение, Кмета на Общината да
утвърди длъжностно разписание на новоразкрития Комплекс за социални
услуги и да приведе персонала в съответствие с него.

6. Общински съвет Сопот упълномощава Кмета на Община Сопот да
уведоми Регионална дирекция „Социално подпомагане” Пловдив за
предприетите действия в изпълнение техните заповеди с №№  РД01-568,
РД01-569/20.05.2009г.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -12
“Против”   - няма
“Въздържал се” – 1

Зам.председател на Об.С……………...
 /Л.Джапаров/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


