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изх.№ РД.01.02 - ____ / 23.03.2018 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест
месеца в дейност „Лични асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране
устойчивостта на проект „Община Елена - с грижа и подкрепа за независим живот“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2017 г. приключи изпълнението на проект „Община Елена - с грижа и подкрепа за
независим живот“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 - 2020 г.“, процедура BG05M9OP001 - 2.002 „Независим живот“, съгласно Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0111-С001.
С т. 3 от Решение № 71 / 25.06.2015 г., Общински съвет Елена е потвърдил, че при
одобряване на проектното предложение, изпълнението на задължителните дейности по
проекта (поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда)
ще продължи за срок не по-малко от шест месеца без прекъсване, след одобряване на
окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. В
договора за безвъзмездна финансова помощ този ангажимент е конкретизиран с клаузите
за осигуряване на устойчивост, като с оглед осигуряване на адекватно комплексно
обслужване на нуждаещите се лица е предвидено назначаването на една медицинска
сестра и един домашен помощник за срок от шест месеца след верифицирането на
окончателния доклад по проекта.
През месец февруари община Елена получи решението за верификация на постъпило
искане за окончателно плащане, с което на практика се финализира проекта.
При разработването на проекта за бюджет на община Елена за 2018 г. е отчетено
изискването за осигуряване на устойчивост по проекта. Предвидени са необходимите
средства за това, като същите са заложени в местна дейност „Лични асистенти“ във
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Проектът за бюджета на община
Елена за 2018 г. е приет с Решение № 7 / 25.01.2018 г. на Общински съвет Елена без
изменения спрямо предложението в тази му част.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на т. 3 от свое Решение № 71 / 25.06.2015 г.,
Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца във
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност „Лични
асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на
проект „Община Елена - с грижа и подкрепа за независим живот“.
2. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите промени в
длъжностното разписание на дейностите към общинската администрация.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Силвия Мирянова, директор на дирекция „ФБМП“
15.03.2018 г., 9:30 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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