ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 42 / 06.04.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г.
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка
321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване на защитено
жилище
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на мярка 2.1. „Подобряване и
развитие на социалната среда в общината“ по Приоритет 2. „Създаване на благоприятна
социална среда, възможности за духовно развитие и подобряване качеството на живота
на гражданите на община Елена“ от Общинския план за развитие на община Елена 20072013 г., както и на Приоритетно направление 2: „Деинституционализация и превенция
на настаняването на деца“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
2007-2015, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение за
изграждане на защитено жилище по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.;
2. Определя за целите на проекта да бъде извършено ново строителство върху терен
с площ до 1000 кв.м., представляващ част от УПИ I „За жилищно строителство“ в
кв. 93 по плана на гр. Елена, намиращ се северно от построения в същия УПИ
супермаркет, след регулационни изменения и обособяване на самостоятелен УПИ
„За защитено жилище“;
3. Декларира, че всички дейности по проекта отговарят на приоритетите на Плана за
развитие на община Елена 2007 – 2013 г.
4. Декларира, че поема ангажимент за създаване на едно защитено жилище, в което
да предоставя социалната услуга;

5. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след въвеждането
на обекта в експлоатация;
6. Декларира, че сградата, изградена по проекта ще бъде използвана за предоставяне
на социални услуги в общността за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта;
7. Декларира, че децата (младежите) ще бъдат прехвърлени в новосъздадената
резидентна услуга в срок до пет месеца след подаване на заявка за окончателно
плащане по проекта;
8. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително
устройствени процедури, проектирания и съгласувания.
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