СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 9 5

на Столичния общински съвет
от 14.01.2016 година
За закриване на Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга” гр.София, бул. „Никола Петков” № 141.
На основание чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36, ал.3, т.1, б.в) от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл.12, ал.1
от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Считано от 01.02.2016 година, закрива Дом за деца с умствена
изостаналост „Дъга” - гр.София, бул. „Никола Петков” № 141.
2. Сградата - публична общинска собственост, АПОС № 1402/
16.05.2003 г., находяща се в гр.София, Район ”Овча купел”, бул. „Никола
Петков” № 49 (стара номерация), № 141 (сегашна номерация) ползвана от
закритата социална услуга по т.1, се предоставя безвъзмездно за
управление на дирекция „Социални дейности” в Столична община до
разкриване на нови социални услуги.
3. Всички активи, пасиви, както и архивът на закрития третостепенен
разпоредител с бюджет по т.1 се поемат от второстепенния разпоредител дирекция „Социални дейности” в Столична община.
4. Възлага на кмета на Столична община да предприеме
необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.
5. Възлага на кмета на Столична община да изпрати настоящото
решение на директора на Регионална дирекция ”Социално подпомагане”
София-град за внасяне на предложение до изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане за разрешаване закриването на
услугата.

6. Възлага на Постоянната комисия по здравеопазване и социална
политика на Столичния общински съвет контрола по изпълнение на
решението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.01.2016 г., Протокол № 6, точка 3 от дневния ред,
по доклад № СО15-9300-359/11.12.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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