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( 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 909 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 54/26.06.2015 г. 
 

По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с вх. № 

210 от 11.06.2015 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 

(нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие Община Две могили да кандидатства с проект по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим 

живот” по приоритетна ос 3 „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 ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване” по схема за безвъзмездна финансова помощ. 

 2. Дава съгласие да се създаде ново Звено за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда. 

3. Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване след одобряване на 

окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства съгласно чл. 

10.5 от Общите условия на договора. 

4. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                         (Стефка Райкова) 


