
РЕШЕНИЕ № 101 
30.05.2019 год. 

 
Промяна вида на социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център 

за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър“ в нова 
социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства“, считано от 01.01.2020 г., с капацитет 20 места за дневна грижа и 40 места 
за консултативни услуги 

 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36в, ал. 3, т. 1,  чл. 

36в, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 
Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република България“ – Раздел 4: Мярка 2 
„Повишаване на ефективността на предоставяните услуги в дневните центрове и 
центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания чрез 
тяхното преструктуриране“, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Променя вида на съществуващите социални услуги, делегирани от държавата 
дейност „Дневен център за деца с увреждания“, с капацитет 20 места и „Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър“, с капацитет 
20 места в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и 
техните семейства“ - с капацитет 20 места за дневна грижа и 40 места за 
консултативни услуги, считано от 01.01.2020 г. 
 2. Услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 
семейства“ да се предоставя в:  

- База 1 – сграда частна общинска собственост, актувана с АЧОС № 
1960/02.12.2014 г., находяща се в гр. Габрово, кв. Велчевци; 

- База 2 – сграда публична общинска собственост, актувана с АПОС № 
1032/07.12.2015 г., находяща се в гр. Габрово, ул. Ивайло № 13.   

3. Финансирането на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства“ да се осъществява, като делегирана от държавата 
дейност чрез общинския бюджет на основата на утвърден с Решение на МС годишен 
стандарт за услугата.  

4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички последващи 
действия, свързани с изпълнение на Решението.  
 
Приложение: 1. Писмо вх. № ОСД-02-01-141#1/19.04.2019 г. от Агенция за социално  
        подпомагане; 

2. Акт за публична общинска собственост № 1032/07.12.2015 г.; 
3. Акт за частна общинска собственост № 1960/02.12.2014 г.  
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