
РЕШЕНИЕ № 137 
27.07.2017 год. 

 
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Подобряване на 

социалната инфраструктура за услуги за деца“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020 г., Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца” 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение 
„Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ по Приоритетна ос 
5: „Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, в рамките на 
Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). 

2. Декларира, че ще бъдат осигурени необходимите средства за съфинансиране 
на проекта чрез бюджетите на Община Габрово за 2018 г. и 2019 г. – до 100 000 лв. 

3. Поема ангажимент за създаването на новата социална услуга - Дневен център 
за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

4. Декларира, че до приключване на строително-ремонтните работи по 
изпълнението на проекта, ще стартира създаването на новата социална услуга - 
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

5. Декларира, че услугите - Център за обществена подкрепа и Дневен център за 
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - ще бъдат поддържани минимум 
5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на 
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020. 

6. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на 
интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 
след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за 
окончателно плащане от страна на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. 

7. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 
действия при кандидатстването с проекта и неговата реализация. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


