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РЕШЕНИЕ № 1169  

по протокол № 49 от 19.09.2019 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с 

увреждания - Компонент 2 

 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

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

местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дава съгласие: 

1. Община Шумен да подаде проектно предложение за „Разкриване на 

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с 

тежки множествени увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, 

включително насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост“, процедура BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за 

лицата с увреждания - Компонент 2. 

2. За целите на проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, община Шумен предоставя два 

самостоятелни обекта на първи етаж от пететажна жилищна сграда, частна 

общинска собственост, находяща се в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 15, за 

времето на изпълнение на проекта и със срок не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проекта. 



3. Община Шумен поема ангажимент за създаване и функциониране на 

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с 

тежки множествени увреждания и поддържане на услугите за срок не по-малко 

от 6 месеца без прекъсване, след приключване на проекта. 

4.  Възлага на кмета на Община Шумен да извърши всички необходими 

действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


