ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ОБЛАСТ МОНТАНА
Р Е Ш Е Н И Е № 94 от 16.06.2016г
По докладна на Светлин Сретениев – Кмет на община Бойчиновци
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бойчиновци пред Фонд
„Социална закрила” с проектно предложение „Модернизиране на
кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр.
Бойчиновци” и осигуряване на съфинансиране по проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 94
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
Бойчиновци, област Монтана
РЕШИ :
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Бойчиновци с проектно
предложение „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на
Домашен социален патронаж – гр. Бойчиновци” пред Фонд „Социална
закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
2. В качеството си на собственик на сградата, находяща се в УПИ I, кв. 7, пл. №
213Б, ЕКАТТЕ 05236 по регулационния план на град Бойчиновци, одобрен със
Заповед № 1430 от 1984г. на кмета на община Бойчиновци, АОС №
750/14.03.2011 г. с площ от 220,00 кв.м, а именно Домашен социален патронаж,
Община Бойчиновци се задължава да запази функцията, предназначението и
собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане за срок от 3 (три)
години от срока на приключване на договора.
3. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер
на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта, или до 2 400 лв., за
сметка на бюджета на община Бойчиновци.
4. Упълномощава Кмета на Община Бойчиновци да внесе проектното
предложение, окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на
Фонд „Социална закрила”.
Настоящото решение е прието от Общинския съвет Бойчиновци, по доклад №
ОбС-187/ 15.06.2016 г при кворум от 13 общински съветници и след проведено
съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 глас „против” и „въздържали
се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Бойчиновци.

Мария Димитрова
Председател Общ. съвет

