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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 97 / 27.07.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 8 / 27.07.2017 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по обявена 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална 

социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 

2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 

„Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г.  

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение, 

съответстват на Мярка 3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от 

Специфична цел 3.1. „Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на 

предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“, Приоритет 3. „Подобряване на 

социалната и културна среда за приобщаващ растеж“ от Общинския план за 

развитие 2014 - 2020, приет с Решение № 54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет 

Елена. 

3. Поема ангажимент за надграждане на дейностите в Дневния център за деца с 

увреждания в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги. 

4. Декларира, че предназначението на сградите / помещенията, обект на 

интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 

години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на 

искането за окончателно плащане от  страна на Управляващия орган. 

 

 



 

5. Възлага на кмета на общината извършването на всички фактически и правни 

действия, свързани с подготовката на проектното предложение и 

кандидатстването на община Елена по процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на 

деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална 

социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


