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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 146 

 
взето с Протокол № 18 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.02.2021 година 
 
 
 
            По т.7 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
създаване на социална услуга Асистентска подкрепа в община Садово като 
делегирана от държавата дейност“ 
предвид следните мотиви: С приемането на Закона за социалните услуги се 
създава като вид услуга и Асистентската подкрепа. Насочването за ползване на 
асистентска подкрепа, която се финансира от държавния/и евентуално от 
общинския бюджет/, се извършва само от Общината, която предоставя услугата. 
Процедурата по създаването на социалната услуга се предхожда от инициатива на 
Общината пред АСП, чийто директор издава заповед, с която предварително 
одобрява създаването й, чрез финансиране от държавния бюджет. Издадена е 
такава заповед, с която е одобрен капацитет от 44 потребители, 15 асистента    и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 15 т. 10, Чл. 17 ал.3, Чл. 25 ал.2, Чл. 29 ал.3 т. 1 и чл. 93 от 
Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона 
за социалните услуги, във връзка с Чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т. 1, 4 и 13 от РМС 
№ 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Садово  
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. 

2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и  
управлява от структура/звено на Общинска администрация, определена/о от кмета 
на Общината, като организира и изпълнява всички дейности, свързани с прякото 
предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ, ППЗСУ 
и заповедите на кмета на Общината. 

3. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т. 1 се  
определят съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти 
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и 



разчетните показатели на МФ за община Садово за 2021г. – 175 340 лв. за 44 
субсидирани потребители. 

4. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на  
община Садово в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава 
само до тяхната домашна среда. 

5. Услугата и реда за ползване на необходимата материална база,  
обзавеждане и оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и 
администриране да се определят от кмета на Общината. 

6. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по  
предоставяне на социалната услуга да се определят от кмета на община Садово, в 
рамките на средствата, определени по реда на т. 4. 

7. Възлага на кмета на Община Садово 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 1 януари 2021 
година. 
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