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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 64

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.06.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Разкриване на дейност “Център за обществена подкрепа”

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх. №49/20.06.08г.
становището  на ПК “БиФ”и  след станалите разисквания

РЕШИ:

1. На основание чл.18, ал.1 т.2 и чл.24, ал.1, т.2  от Закона за
Социално подпомагане, чл. 36, ал.2 т.9 и чл.36а, ал.1 и ал.2 от Правилника
за прилагане на Закона за  Социално подпомагане Общински съвет - Сопот
одобрява разкриване на Център за обществена подкрепа в Община Сопот,
гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 5 със следните параметри:

- капацитет – 20 места
- необходим персонал за ЦОП – 3 щата, като бройката,

наименованието и разпределението им на педагогически;
- средствата, необходими за работни заплати и осигуровки на

персонала и веществената издръжка  на ЦОП са на основание нормативите,
приемани ежегодно  с Решение на Министерския съвет и Решение № 41 от
27.03.2008 г. на Общински съвет - Сопот
за делегирани от държавата дейности и ще бъдат определени от АСП;

-  приема за дата на откриване на ЦОП – 01.07.2008 г.

2. Общински съвет Сопот  предоставя за нуждите на ЦОП общински
имот, попадащ в УПИ І кв.27  по РП на гр. Сопот, актуван с Акт
№80/02.11.1998 год., представляващ помещение със застроена площ
130 кв.м. с полезна площ  92,16 кв.м. в източната част на сградата на НЧ
“Иван Вазов” – Сопот
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3. Общински съвет отменя т.2 от Решение №342/04.08.2006г.
Помещението се отдава до приключване дейността на ЦОП.

4.Общински съвет – Сопот упълномощава Кмета н Община Сопот да
предприеме необходимите процедури пред АСП за получаване на
разрешение за разкриване  на Център за обществена подкрепа.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 15
“За”             -13
“Против”   - 1
“Въздържал се” – 1

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


