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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 39 / 23.03.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 23.03.2017 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена с проект „Създаване на общинско 

предприятие „Социални услуги - Елена“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020 г.” 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

“Създаване на общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по 

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

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на 

проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

2. Потвърждава, че разработваното проектно предложение кореспондира с 

Приоритет 3: „Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ 

растеж“, Специфична цел 3.1: „Разширяване на обхвата и подобряване на 

качеството на предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, Мярка 3.1.1: „Достъпни и 

по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на община 

Елена за периода 2014 - 2020 година, приет с Решение № 54 от 12.06.2014 г. на 

Общински съвет Елена. 

3. Потвърждава, че разработваното проектно предложение е в съответствие с 

Дейност 3.1.9: „Разширяване дейността на ДСП - гр. Елена с възможност за 

преобразуване като общинско предприятие“ от Програмата за управление на 

община Елена за мандата 2015 - 2019 г., приета с Решение № 13 / 28.01.2016 г. на 

Общински съвет Елена. 

 

 

 



 

4. Новосъздаденото общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по реда на 

чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост да стартира дейността си 

след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на 

проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

5. Дава съгласие на новосъздаденото общинско предприятие да бъде предоставен 

следния имот - публична общинска собственост: сграда с Акт за собственост № 

95 от 27.12.1996, с административен адрес гр. Елена, ул. „Архитект Миланов“ 

№ 3, за срока на изпълнение на проекта по т. 1 и със срок до одобряване на 

окончателния доклад по проекта и спазване на ангажимента за устойчивост, 

посочен в т. 23.2 от Условията за кандидатстване и административния договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в помещението да 

бъдат извършени необходимите строително-ремонтни работи, осигуряващи 

качественото изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. 

6. Потвърждава, че ще осигури функционирането на социалното предприятие, 

както и заетостта на не по-малко от половината от новоназначените 

представители на целевата група, за период не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проектните дейности. 

7. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия, свързани с подготовката и подаването на 

проектното предложение, в пълно съответствие с изискванията на обявената 

процедура. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


