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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 

№  594 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.07.2021 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25 

 

ОТНОСНО: Възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа 

на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ 

икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 

„Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в 

община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 27, ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с 

Решението на Европейската комисия /ЕК/ за УОИИ от 20.12.2011 година,    

 

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими правни 

действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес  „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, в изпълнение на 

проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни 

форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Дирекция „Стратегическо планиране, 

иновации, проекти и туризъм“, в съответствие с изискванията на Решението на ЕК от 

20 декември 2011г. за УОИИ и указанията на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“.  

 

2. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция 

и техните семейства“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца на територията на 

община Смолян, в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова 

дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в 

община Смолян“. 

 

Приложение: Примерен Акт за възлагане 

29-23-23 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                  ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 


