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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 112 / 10.09.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 10.09.2015 г. 

 

 

Относно: Инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище - гр. 

Елена“ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 

2013“ и последващо преобразуване в „Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост - гр. Елена“ като делегирана от държавата дейност 

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

самоуправление и местната администрация; във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; 

чл.36в, ал. 1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане, в изпълнение на Годишния план за развитие на социални услуги през 

2015 г., приет с Решение № 34 / 27.03.2014 г. и Годишния план за развитие на социални 

услуги през 2016 г., приет с Решение № 34 / 23.04.2015 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

Р Е Ш И: 

1. Предприема инициатива за откриване на социална услуга „Защитено жилище“ 

с капацитет 8 места в гр. Елена, кв. „Север“, считано от 01.11.2015 г., с осигурено 

финансиране по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001 - 5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” в рамките на 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”. 

2. Предприема инициатива за преобразуване на социална услуга „Защитено 

жилище“ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 8 

места в гр. Елена, кв. „Север“ и преминаване на същата от финансиране по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ към делегирана 

от държавата дейност, считано от 01.12.2015 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена да изпрати до директора на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане - Велико Търново настоящото решение, ведно 

с мотивите към него, с искане за изпращане на предложение до изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане за откриване и последващо 

преобразуване на социалната услуга по т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


