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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№237 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 29.01.2021 г. с  Протокол № 20 
 

 

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –

делегирана дейност. 

 

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението от 

Надежда Борисова Казакова – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.25 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 ал. 1  от 

Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги,  становищата на 

постоянните комисии към Общински съвет и след станалите разисквания  

 

Р Е Ш И : 

1.Създава социалната услуга „Асистентска подкрепа" в Община Брацигово, като 

държавно делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет, считано от 

01.01.2021 г. при следните параметри: 

1.1. Брой на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, за които се 

осигурява финансиране от държавния бюджет – 27 лица (съгласно натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2021 г. за община Брацигово). 

1.2. Място за предоставяне на социалната услуга:  

-  администриране на услугата – гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов №6а                                     

/ сграда общинска собственост/; 

-    реално предоставяне на услугата на потребителите – в домашна среда.  

1.3. Брой на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга: 

–  Управление, администриране и контрол –1 щатна  бр; 

-   Социални асистенти – 9 щатни бр.;  

2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да утвърди правилата, процедурите и 

образците на документи във връзка с предоставянето на услугата и осъществяването на 

контрола и мониторинга. 

3. Дава съгласие за предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 

от Административно-процесуален кодекс. 
 

 

 

Общ брой на общинските съветници:  13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За” – 13, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма 

 

 

 

 

                                   Председател  на ОбС Брацигово: 

      /инж.Веселина Дамова/ 


