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Препис! 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 1015 

 
 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.06.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 50 

 
 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, 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“, 
Специфична цел 1 към ИП3: Подобряване на достъпа на хората с увреждания над 
65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“, Номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот“. 

 
          Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация        
                                     

                                               Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, 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“, 
Специфична цел 1 към ИП3: Подобряване на достъпа на хората с увреждания над 
65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“, Номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот“. 

2. Дава съгласие за подкрепа на  дейността за почасово предоставяне на 
услуги за социално включване в общността или в домашна среда на звеното за 
услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, създадено по проект 
„Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община 
Смолян“,  финансиран по  схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-
5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 
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2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален 
фонд и Република България. 

3. Община Смолян да поддържа услуги за социално включване в общността 
или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след 
одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени 
обстоятелства.  

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да организира подготвянето и 
внасянето на проектната документация. 
 
 
 
 
 

 29-20-20  
 
 
 
 
 
 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
                    / В.Бояджиева /                                                                                       /Ф. Топов/ 
Вярно с оригинала, 


