
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 

на отдел „Образование, социални дейности, здравеопазване, култура и спорт” 

за извършените дейности, за периода м. септември 2022 г. 

 

Вид дейност Ед.мярка К-во 
 (обекти, 

преписки) 
Работа в изпълнение на Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за 
определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от 
държавния бюджет  за  компенсиране през  2022  г.  на  разходите  за 
отглеждане,  възпитание  и  обучение  на  деца,  които  не  са  приети 
поради  липса  на  места  в  общински  детски  ясли  и  яслени  групи  в 
общински  и  държавни  детски  градини  –  комплектоване, 
разглеждане,  обработване  и  проверка  на  постъпили  Заявления  и 
Искания,  изготвяне  на  списък  с  одобрени  лица  за  изплащане  на 
компенсации по Постановлението; 
 

  ежедневно 

Работа  в  изпълнение  на  Заповед №  РМЛ21‐РД91‐23/13.04.2021  г. 
относно Наредба за условията и реда на предоставяне и изплащане 
на средства за компенсиране на разходите на родители, чиито деца 
не  са  приети  в  държавни  или  общински  детски  градини  или 
училища  –  комплектоване,  разглеждане,  обработване  и  проверка 
на  постъпили  Заявления  и  Искания,  свързани  с  Наредбата  за 
компенсиране на разходи, изготвяне на списък с одобрени лица за 
изплащане на компенсации по Наредбата; 
 

   

Консултации  по  телефона,  свързани  с  наредбата  за  условията  и 
реда за предоставяне на обезщетения за компенсиране на разходи, 
извършени  от  родителите  за  деца,  неприети  в  общински  детски 
градини и ясли; 
 

  ежедневно 

Отговори  на  писма  на  родители,  свързани  с  въпроси  относно 
компенсиране  на  разходи  за  неприетите  им  деца  в  обшински 
детски градини и ясли; 
 

  ежедневно 

Изискване  на  информация,обобщаване  и  изготвяне  на  справка  за 
СМП  в  детските  градини  за  м.  юли  и  представяне  в  дирекция 
„Образование” – СО; 
 

Бр.  19 

Работа  по  преписки  и  случаи  свързани  с  обезпечаване  с 
медицински  персонал  за  яслени  групи  в  детските  градини  на 
територията на район „Младост“ 
 

Бр.  2 

Координация  и  изпращане  на  кореспонденции  в  съответните 
институции, свързани с текущите задачи на отдел 'Образование'; 

  ежедневно 



 

Консултации на граждани по проект на Общината  „3.1 – Топъл обяд 

в условия на пандемията от COVID – 19“. 

 

  ежедневно 

Обработване на информацията за изготвяне на заявления за платен 

отпуск от личните асистенти, включени в Механизма лична помощ 

 

  ежедневно 

Изготвени  тристранни  споразумения  с  потребители  и  лични 
асистенти  по  Механизма  лична  помощ,  които  са  подавали 
заявления‐декларации за включване в Механизма за периода за м. 
септември, но са сключени считано от 01.10.22 г. 
 

Бр.  по проект 

Изготвени индивидуални План – Графици на всички потребители и 
асистентите  им  за  периода  от  01.09.2022  –  30.09.2022  г.,  но  са  с 
тристранните споразумения, влизащи в сила от 01.10.22 г. 
 

Бр.  по проект 

Чрез  Уеб  –  приложението  на  НОИ  е  извършено  –  Попълване  и 
изпращане  на  данни  за  сключен  трудов  договор  и  с  приложени 
дигитализирано  всички  заявления  –  декларации  на  лицата  – 
потребители  с  добавка  за  чужда  помощ,  с  цел  добавката  да  бъде 
спряна и насочена към Агенция за социално подпомагане. 
 

Бр.  1 

Чрез  Уеб‐приложението  на  АСП  са  изпратени  данните  на  новите 
ползватели  и  асистенти  включени  в  Механизма  лична  помощ, 
обявени са досиетата на асистентите, досиетата на ползвателите и 
трудовите договори на асистентите за съответния месец. 
 

Бр.  1 

Чрез  приложението  са  попълнени  и  изпратени  данните  за 
прекратените трудови договори и необходимите за това справки за 
месец август 2022 г. 
 

   

В  рамките  на  месеца  е  извършвана  проверка  за  липса  на  двойно 
финансиране    към  Дирекция  „Социално  подпомагане“  Младост  и 
„Дирекция  социални  услуги  за  деца  и  възрастни“  за  кандидат  – 
потребителите за включване в Механизма лична помощ. 
 

Бр.  ‐ 

Предадени  са  110  бр. Дневници на  потребителя  /Приложение 23/ 
за месец август 2022  г. на всички одобрени ползватели, същите са 
попълнени, подписани и върнати в Район „Младост“ и са сканирани 
за  представяне  в  отчета  пред  Управляващия  орган  за  месец 
септември 2022 г. 
 

Бр.  110 

Изготвен  междиденен  технически  отчет  №  7  в  ИСУН  за  периода 
септември 2022  г.,  придружен от  всички необходими документи – 
Искане за плащане № 7, Декларация за допустимост на разходите 
за отчетния период, декларация за липса на двойно финансиране. 
 

Бр.  1 



Изготвено искане за междинно плащане № 7 в  ИСУН за септември 
2022  г.,  придружено  от  декларация  за  липса  на  двойно 
финансиране  за  същия  период  и  декларация  за  допустимост  на 
разходите за отчетния период. 
 

Бр.  1 

Попълнени микроданни  ФЕППНЛ и микроданни АСП в ИСУН. 
 

Бр.  1 

Работа по случаи, съгласно Заповед № РМЛ21‐РД09‐317/06.08.2021 
г. на Кмета на СО район Младост, за попечителство 
 

Бр.  1 

Периодичен оглед относно състоянието на спортните площадки. 
 

Бр.  4 

Реализирано събитие посветено на Деня на София – 17 септември  Бр.  1 

Организационни  и  логистични  дейности  по  събитие  организирано 
със съдействието на МКБППМН. 

Бр.  ‐ 

Провеждането на кино прожекции в рамките на Младост Филм 
Фест. 

Бр.   

Отговори  на  сигнали  на  НПО  и  граждани,  и  преписки  от  и  към 
общински институции. 
 

Бр.  ‐ 

 

 

 

 

 


