ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№922
Взето с Протокол №48 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември,
проведено на 27.02.2018 г.
Относно: Във връзка с Решение №216/02.05.2017г. на Административен съдгр.Пазарджик, потвърдено с Решение №1692/08.02.2018г. на Върховен
административен съд на Република България, относно обжалваната Заповед
№098/24.01.2017г. на Кмета на община Септември за избор на доставчик на
социална услуга и връщане на преписката на Административния орган за
продължаване на процедурата по провеждане на конкурса при спазване на
задължителните указания на съда. Отмяната на заповедта обезсилва
подписаните договори и анекси за възлагане на управлението на социалната
услуга с Фондация НЕТ в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
с.Славовица, което налага определянето на делегираната дейност като
второстепенен разпоредител с бюджет до избора на нов доставчик на
социалната услуга.
Общински съвет-Септември, след като се запозна с направеното предложение
от инж.Явор Митев-За Кмет на община Септември и след станалите
разисквания на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА,
разпоредбите на чл.7, ал.5, чл.11, ал.10 от ЗПФ и чл.60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

1. Променя приложение №5 от т.10 на Решение №901/30.01.2018г., взето с
протокол №46 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на
30.01.2018г. като се добавя нов второстепенен разпоредител за 2018г.„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”-с.Славовица, считано
от 01.03.2018г.
2. Определя
бюджета
на
второстепенен
разпоредител
с
бюджет/делегирана държавна дейност в размер на 354 400 лв. като към
разчета се включат и неусвоените средства с целево предназначение от
01.03.2018г. и численост на персонал в размер на 28 щатни бройки.
3. Възлага на Кмета да утвърди бюджета на „Дом за пълнолетни лица с
умствена изостаналост”-с.Славовица и да организира разпределението
на бюджета по тримесечия, същият да бъде приведен в съответствие с
Единната бюджетна класификация за 2018г.
4. Възлага на Кмета да утвърди длъжностното и поименното разписание,
считано от 01.03.2018г.
5. Общински съвет дава съгласие да бъде допуснато предварително
изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 от АПК.

Мотиви:
Във връзка с прекратяването на подписаните договори и анекси за възлагане
на управлението на социалната услуга с Фондация НЕТ в „Дом за пълнолетни
лица с умствена изостаналост”- с.Славовица е изключително важно услугата да
продължи да се предоставя и управлява от Общината, за да не бъде прекъснат
режима на обслужване на пълнолетните лица с умствена изостаналост, същите
са с неотложни потребности и се нуждаят от грижи.
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