
  

  

     

  Р Е Ш Е Н И Е  № 2 7 0  

на Столичния общински съвет 

 от 21.04.2022 година 

 

За приемане на Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, 

страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с 

ориентацията и риск от загубване, и осигуряване на финансови средства за 

закупуване на GPS устройства. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във вр. с ал.2 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  

                  Р Е Ш И :  

1. Приема Правила за предоставяне на GPS устройства на хора, 

страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с 

ориентацията и риск от загубване, съгласно Приложение № 1 - неразделна 

част от настоящото решение. 

2. Дава съгласие да бъдат закупени 250 бр. GPS устройства, с оглед 

изпълнението на т.1 от настоящото решение. 

3. Дава съгласие средствата до 30 000 лв. без ДДС, необходими за 

изпълнението на т.2 от настоящото решение, да бъдат осигурени от 

бюджета на Столичната община. 

4. Дава съгласие да се осигурят SIM карти за функциониране на 

устройствата по т.2 съгласно договорите, сключени от Столичната община. 

5. Дава съгласие необходимите средства за изпълнението на т.4 да 

бъдат осигурени от бюджета на Столична община. 

6. Избира Комисия за предоставяне на GPS устройства на хора, 

страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с 

ориентацията и риск от загубване, в състав: 

- директор на дирекция „Здравеопазване" на Столичната община; 

- общински съветници от Столичния общински съвет: 

1. д-р Антон Койчев, дм - председател на ПК по ЗСП; 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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2. Албена Кръстева - член на ПК по ЗСП; 

3. Михаил Паргов - член на ПК по ЗСП. 

 

   Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 21.04.2022 г., Протокол № 54, точка 14 от дневния ред, 

по доклад № СОА22-ВК66-3632/12.04.2022 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п) 

 

       Георги Георгиев 

 


