
РЕШЕНИЕ  № 220 
17.09.2015 год. 

 
Разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински 

грижи, като местна дейност, считано от 01.10.2015 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Постановление на 
министерски съвет № 208/10.08.2015 г. и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона 
за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1 и чл. 41а, ал. 2, т. 2 от Правилника 
за приложение на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 

 
 1. Разкрива като местна дейност социалната услуга в общността, 
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 
увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи“ с капацитет 8 
потребителя, считано от  01.10.2015 г. 
 2. Услугата да се предоставя в имот частна общинска собственост – 3 етаж 
от седеметажна сграда с идентификатор 14218.520.173.2 /офиси на персонала/, 6 
етаж от шестетажна сграда с идентификатор 14218.520.173.3 /помещения за 
децата и младежите с увреждания/ и 2 етаж от двуетажна сграда с 
идентификатор 14218.520.173.4 /зала за обучения и срещи/, актувани с АОС № 
1960/02.12.2014 г., с адрес гр. Габрово, кв. Велчевци, където е изграден Центъра 
по проект „Преструктуриране на ДМСГД”, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема „Шанс за щастливо 
бъдеще”. 
 3. Финансирането на Центъра да се осъществява по проект „Разкриване на 
иновативни услуги за деца и семейства в Община Габрово“, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема 
„Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2 „Разкриване на иновативни 
интегрирани услуги за деинстуционализация и превенция на изоставянето на 
деца от 0 до 3 години” до определения в процедурата срок. След приключването 
на проекта до края на 2015г. финансирането ще се осъществява съгласно § 7 от 
Постановление № 208/10.08.2015г. за закриване на домове за медико-социални 
грижи на МС. 
 4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички последващи     
действия,  свързани с изпълнение на Решението.  
 
Приложение:  1. Акт за частна общинска собственост № 1960/02.12.2014 г. 

   2. Постановление на Министерски съвет № 208/10.08.2015 г. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


