РЕШЕНИЕ № 188
27.09.2018 год.
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Изграждане на среда,
позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с
увреждания“, по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора
с увреждания“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение
„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални
услуги за възрастни и хора с увреждания“, по приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания“, по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Поема ангажимента за създаване на социалните услуги „Център за грижа
за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване“.
3. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на
настоящият проект, ще стартира създаването на горепосочените социални услуги.
4. Социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на
деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
ще бъдат поддържани минимум 5 (пет) години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна
на Управляващият орган.
5. 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 Управляващият орган.
6. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими
действия, свързани с кандидатстването и реализирането на проекта.
Приложение: Писмо изх. № 08-2176/26.09.2018 г. от Министерство на труда и
социалната политика
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