
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 457 
 
 Взето с протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.01.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно 
Националната карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, по 
реда на Закона за социалните услуги 

 

Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 

на община Септември на основание  чл.21, ал.1, т.23  ал.2 и чл.17 т.7 от ЗМСМА, чл.15 

т.10 и чл.25 ал.1 и 2 от ЗСУ, чл.83 и 84 от ППЗСУ, във връзка с приетата Национална 

карта на социалните услуги и Заповед за предварително одобрение за създаване на 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в община Септември на изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане с №РД01 0198/15.01.2021г. и след 

станалите разисквания 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет Септември дава съгласие за създаването на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, съгласно Закона за 

социалните услуги считано от 01.01.2021г. 

2. Общински съвет Септември дава съгласие социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ да се администрира  и управлява от работна група съгласно Заповед на Кмета 

на община Септември, която администрира Механизма за лична помощ съгласно Закона 

за личната помощ. Работната група да организира и изпълнява всички дейности, 

свързани с прякото предоставяне на услугата съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на 

кмета на общината. 

 3. Общински съвет Септември дава съгласие финансирането и броят на 

потребителите на социалната услуга по т.1 се определят съгласно ЗДБРБ за 2021г., във 

връзка с РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели и разчетените показатели на МФ за община 

Септември за 2021г.. 

 4. Общински съвет Септември дава съгласие мястото, на което се предоставя 

социалната услуга е на територията на община Септември в зависимост от личните 

нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. 

5. Общински съвет Септември дава съгласие условията и реда за ползване на 

социалната услуга, вкл. нейното управление и администриране се определят от кмета на 

общината. 

 6. Общински съвет Септември да възлага на Кмета на община Септември да 

извърши последващи действия по изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, 



процедурите и образците на документи във връзка с организирането и изпълнението на 

дейностите, свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“ считано от 

01.01.2021г. 

 

 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 20 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0  

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


