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изх.№ РД.01.02 - ____ / 18.06.2015 г. 

 

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: Предоставяне на помещения за целите на проект „Община Елена с грижа и 

подкрепа за независим живот“ по процедура „Независим живот“ от Оперативна 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно Насоките за кандидатстване 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“, когато в проектното предложение са предвидени дейности за текущ ремонт, 

кандидатът следва да представи отделно решение на Общинския съвет за предоставяне на 

помещенията за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена 

Предоставя за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда, част от 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., 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“, част от 

недвижим имот, публична общинска собственост, а именно: 



 2 

ТРИ СТАИ И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 37.5 КВ.М., част от 

едноетажна сграда (без помещението в южната част, представляващо консултативен 

кабинет към МКБППМН), находяща се на адрес: гр. Елена, ул. „Йеромонах Йосиф 

Брадати“ № 36, актувана с Акт № 531 / 09.09.2010 г. за поправка на Акт за публична 

общинска собственост № 98 / 04.01.1997 г. (вписан в Служба по вписванията – гр. 

Елена на 09.09.2010 г. под № 39, том III), 

за срока на изпълнение на проекта и срок, не по-кратък от три години, считано от 

датата на одобряване на окончателния доклад по проекта. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Петя Добрева, главен експерт „ОСКП“ 

17.06.2015 г., 17:10 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


