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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 43 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 7 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2016 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 45/08.04.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
  

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект 

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), 

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване",  Процедура 

"ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 

BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ". 

 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.8 и т.23 във връзка с чл.17 ал.1 т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, прие следното:   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Дава съгласие Община Сопот да кандидатства с проектно предложение 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 /ОП РЧР/, 

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които 

са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални 

услуги от общ интерес", Процедура „Директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ – BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

2. Дава съгласие Община Сопот да създаде „Дневен център за независим 

живот в Община Сопот“ за почасово предоставяне на услуги на хора с увреждания и 

техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване по схема „Независим живот“ на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“. Определя и предоставя самостоятелен обект /съгласно схема – приложение 

1/ в сграда – частна общинска собственост с КИ 68080.501.1518.1 по кадастрална 

карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Сопот, актувана с акт за частна общинска 

собственост № 2 от 14.02.2006 г.,  попадаща в имот с кадастрален идентификатор 

68080.501.1518 по КККР на гр.Сопот, за осъществяване на дейностите на дневния 

център.  
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3. Дава съгласие Община Сопот да поддържа услугата за срок не-помалък 

от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателен доклад по проекта, с 

изключение на непредвидени обстоятелства./чл.10.5 от Общите условия на Договора/. 

4. Упълномощава Кмета на общината да подпише всички необходими 

документи, свързани с кандидатстването по проекта. 

5. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на 

проектните предложения допуска предварително изпълнение на решението. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- приложение 1 – схема на самостоятелния обект по т.2 

 
 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- на основание чл.21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 и т.23  във връзка с чл. 

17 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);  

-  и като взе предвид, че реализирането на проекта ще е акт на поемане на отговорност, 

адекватна политика  и отношение към хората с увреждания и хората на възраст над 65 г. с ограничения или в 

невъзможност за самообслужване;       

 

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 16 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


