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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 
Относно: Промяна на Решение № 154 от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 

от 29.01.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови. 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
С Решение № 154 от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 от 29.01.2021 г. 

Общински съвет Братя Даскалови е дал съгласие за разкриване на социалната услуга 

„Асистентска подкрепа”. В точка 3-та от решението е регламентирано услугата да се 

администрира от Дирекция УТИСПП към Община Братя Даскалови, намираща се в 

сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. 

„Септемврийци” № 55. 

На 02.02.2021 г. се проведе онлайн обучение на тема „Асистентска подкрепа” 

организирано от Националното сдружение на общините, в което Община Братя 

Даскалови взе участие и на което бе предоставена голяма част от необходимата 

информация по стартиране и администриране на услугата, която липсваше в законовите 

и подзаконови нормативни актове. Вследствие на обучението бе актуализиран 

Наръчника в подкрепа на общините при създаването, управлението и 

администрирането на нова делегирана от държавата дейност - социална услуга 

„Асистентска подкрепа”, който НСОРБ издаде. 

След запознаване със стъпките за разкриване на услугата и ангажимента на 

Община Братя Даскалови, като доставчик на услугата, възникна необходимост от 

промяна в начина на администриране на социалната услуга „Асистентска подкрепа” 

Предвид гореизложеното е необходимо частично да се измени Решение № 154 

от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови, както следва: 
 

- т. 3 се изменя и придобива следната редакция: 
 

„Услугата да се администрира от Дирекция АООСИД при Община Братя 

Даскалови, намираща се в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, с. 

Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.” 
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С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет - Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и 4 от Закона за социалните услуги, 

Общински съвет Братя Даскалови ИЗМЕНЯ частично Решение № 154 от 29.01.2021 г. 

прието с протокол № 17 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови, с което 

се взема решение за разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, като 

държавно-делегирана дейност, както следва: 
 

1. т. 3 се изменя и придобива следната редакция: Услугата да се администрира 

от Дирекция АООСИД към Община Братя Даскалови, намираща се в сградата на 

Общинска администрация Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 

55. 

2. В останалата си част Решение № 154 от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 

от 29.01.2021 г. Общински съвет Братя Даскалови остава непроменено 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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