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среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил, ул. Драва
№2
СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 11.03.2020г.
№

Име, Презиме, Фамилия

Гласуване

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бейтула Сали Мюмюн
Айхан Хъкмет Исмаил
Бюлент Кадир Али
Закир Садула Билял
Реджеб Осман Хасан
Исуф Алайдин Съдкъ
Юлиян Аврамов Наумов
Гюнел Мехмед Юмер
Ерсин Февзи Исмаил
Динчер Али Чауш
Азем Хълми Шакир
Стефан Николов Савов
Ердинч Хюсеин Халим

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

14
15
16

Ергин Ерол Шефкъ
Абтула Мехмед Абтула
Алпер Зикри Чауш

ЗА
ЗА
ЗА

РЕШЕНИЕ 8.118
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица
с умствена изостаналост с. Самуил, осигурява среда близка до
семейната, при която лицата получават необходимата им
индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително
самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и
услугите в ЦНСТ са насочени към създаването на условия за
равнопоставено участие на потребителите в живота на местната
общност.
С цел осигуряване на достъпна среда на потребителите
на услугата в сградата на Център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Самуил, Община
Самуил предстои да кандидатства с проектно-предложение за
отпускане на финансови средства съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3, 5 и
6 от Закона за социално подпомагане към Фонд „Социална
закрила”. Стойността на проекта е в размер на 58 348, 55 лв. с
ДДС, от които община Самуил следва да финансира 8 373,02 лв.
с ДДС, 14,35 %.
На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал.1, т. 3, 5 и 6 от Закона за социално
подпомагане Общински съвет – Самуил, Общински съветСамуил със „За” –16 гласа; „Против” – няма; „Въздържали
се” – няма.

РЕШИ:
1.Дава съгласие за кандидатстване
с проект
„Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена
изостаналост“ с. Самуил, ул. Драва №2 пред Фонд „Социална
закрила” , по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни
активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане
на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални услуги“ и
съфинансира в размер 8 373,02 лв. с ДДС., което е 14,35 % от
общия размер по финансирането на заложените в проектопредложението дейности.
2. Упълномощава кмета на община Самуил да кандидатства,
реализира, отчете и заплати разходите по проекта.
Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община
Самуил и на областния управител на Област Разград в 7 –дневен срок
от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок
по АПК пред Административен съд-гр.Разград.
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