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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 149 / 20.10.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 20.10.2022 г. 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с 

проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в 

община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия;   

чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Приоритет 3 

„Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ растеж“, Стратегическа 

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 (2014 - 2020), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

13 гласа „за”, „против”- няма, „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Елена” пред Фонд 

„Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 

не по-малко от 10% от общата стойност на проекта, за сметка на бюджета на 

община Елена. 

3. Поема ангажимент, при одобряване на проектното предложение, за заплащане 

на цялата сума при доставката на автомобила; 

4. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното 

предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на 

Фонд „Социална закрила“. 
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