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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: Допълнение към Решение № 155 / 27.10.2016 г. на Общински съвет Елена 

във връзка с проектно предложение на община Елена по схема „Активно 

включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“    

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свое Решение № 155 / 27.10.2016 г. Общински съвет Елена е дал съгласие община 

Елена да кандидатства с проектно предложение по схема BG05M90P001 - 2.005 „Активно 

включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, като е 

възложил на кмета на общината да предприеме всички необходими действия по 

подготовката и подаване на проектното предложение. 

В процеса на оценяване на последното, оценителната комисия е поискала от община 

Елена да представи решение на Общински съвет Елена, с което да бъде предоставена 

сграда (помещение/я) за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на 

окончателния доклад по проекта за интегрирана здравно-социална услуга „Център 

„Домашна грижа“ като звено към Домашен социален патронаж. 

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 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена: 
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Допълва свое Решение № 155 / 27.10.2016 г. със следния текст, следващ т. 3 от 

решението: 

3а. Предоставя, за целите на новосъздадената интегрирана здравно-социална услуга 

„Център „Домашна грижа“, помещение в сградата на Домашен социален патронаж - 

гр. Елена, с административен адрес: гр. Елена, ул. „Арх. Миланов“ № 3, публична 

общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост (АОС) № 95 / 27.12.1996 

г., вписан в Службата по вписванията към Районен съд – гр. Елена на 11.11.2009 г. 

под № 119, том 5.  

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


