
  
 

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ №27/28.04.2022 г. 
 

 

Общински съвет взе следното: 

РЕШЕНИЕ №256 

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Създаване на нова социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с 

психични разстройства – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства №3” в Община Алфатар, финансирана от 

Държавния бюджет. 

Докладва: Кмет на община Алфатар 

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0   „въздържали се” – 0 

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски за   

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  АЛФАТАР,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
    7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров”№6 ет.3, тел. 086 811 634 

e-mail: obs.alfatar@abv.bg 

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ №27/28.04.2022 г. 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Създаване на нова социална услуга резидентна грижа за 

пълнолетни лица с психични разстройства – „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства №3” в Община Алфатар, финансирана от 

Държавния бюджет. 
 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 предложение първо, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.15, т.8, чл.17, ал.2, чл.25, ал.2, чл.29, 

ал.3, т.1, чл.53, ал.1, ал.2 от Закона за социалните услуги, чл.83 и чл.84 от Правилника 

за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет Алфатар взе следното: 

РЕШЕНИЕ №257 

1. Създава нова специализирана социална услуга резидентна грижа за пълнолетни 

лица с психични разстройства - „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства №3, като държавно делегирана дейност. 

- броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране 

от държавния бюджет е 15; 

- управлението, организирането и изпълнението на всички дейности по предоставяне 

на услугата се осъществява самостоятелно от Община Алфатар,  

- мястото, на което се предоставя социалната услуга е в гр. Алфатар, ул. „Люляк“ 

№1, Община Алфатар; 

- броят и длъжностите на служителите – 13.5  щатни бройки, разпределени съгласно 

указания на АСП; 

- датата, от която започва предоставянето на социалната услуга – 01.06.2022г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Алфатар да извърши всички последващи действия, по 

организиране и изпълнение на дейностите свързани с предоставянето на 

социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства - 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 

№3“. 
 

ГЛАСУВАНЕ: „за” – 11 „против” – 0   „въздържали се” – 0 

Елис Талят - Мустафа за Петранка Славова за 

Ивелина Вълева за Ибрям Ибрям за 

Живка Великова за Веселин Гарабински за 

Ганка Недялкова за Жоро Георгиев за 

Нели Иванова за Силвия Гроздева за 

Ивайло Михайловски за   

 


