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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Подаване на проектно предложение „Община Елена с грижа и подкрепа за 

независим живот“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Обявена е процедура за кандидатстване с проектни предложения по процедура 

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес“. 

Община Елена има намерение да кандидатства с проект „Община Елена с грижа и 

подкрепа за независим живот“. 

Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели 

подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор 

на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от 

социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави 

възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания. 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, като 

изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални 

граници: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева, 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лева. Не се изисква 

съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да 

покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта. 

Осигуряването на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на 

човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка ще се 

изпълнява чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за 
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почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. За целите на процедурата, 

под „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

в домашна среда“ се има предвид функционално или структурно обособено звено, което 

да предоставя такива услуги. 

Процедурата изисква гарантиране на устойчивост, т.е. предоставяните по проекта услуги 

следва да бъдат поддържани за срок не по-малко от 6 месеца след одобряване на 

окончателния доклад по проекта. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие община Елена да подаде проектно предложение „Община Елена с 

грижа и подкрепа за независим живот“ по процедура BG05M9ОP001-2.002 

„Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес“. 

2. Дава съгласие в рамките на дейностите по проекта да бъде създаден „Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда“, който да бъде функционално или структурно обособено звено, 

предоставящо гореспоменатите услуги. 

3. Потвърждава, че при одобряване на проектното предложение, изпълнението на 

задължителните дейности по проекта (поддържане на услуги за социално включване 

в общността или в домашна среда) ще продължи за срок не по-малко от шест месеца 

без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение 

на непредвидени обстоятелства. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

17.06.2015 г., 17:00 ч. 


