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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена с проект „Създаване на общинско 

предприятие „Социални услуги - Елена“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020 г.” 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти” e обявило покана за представяне на проекти 

по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 

Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” посредством процедура 

на подбор на проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за 

социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната 

професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за 

безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 

Социален Фонд.  

Допустимите дейности са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и 

разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:  

- психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за 

включване в заетост;  

- социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 

сектора на социалната икономика;  

- предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;  

- осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник 

отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.  
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- оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното 

адаптиране за лица с увреждания;  

- предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за 

повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, 

специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;  

- подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;  

- проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните 

стоки и предоставяните услуги;  

- социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество.  

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 03.04.2017 г., 17:30 ч.  

Във връзка с обявената процедура, община Елена подготвя проект за създаване на ново 

предприятие „Социални услуги - Елена“ като специализирано звено към общината по реда 

на чл. 52 и 53 от Закона за общинската собственост. Социалното предприятие ще бъде 

второстепенен разпоредител на бюджетни средства и ще бъде включено в структурата на 

Община Елена. То ще започне да функционира като социално предприятие, след 

одобрение на проектното предложение. Дейността си предприятието ще осъществява въз 

основа на правилник, приет от Общински съвет. С правилника ще се определят предметът 

на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на 

предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. 

Крайният срок за изпълнение на дейностите по сключените договори е 31.12.2018 г., а 

максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 166 лева. 

Разработваният проект кореспондира с Приоритет 3: „Подобряване на социалната и 

културна среда за приобщаващ растеж“, Специфична цел 3.1: „Разширяване на обхвата и 

подобряване на качеството на предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, Мярка 3.1.1: „Достъпни и по-

качествени социални услуги“ от Общински план за развитие на община Елена за периода 

2014 - 2020 година, приет с Решение № 54 от 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

Проектът е в съответствие и с Дейност 3.1.9: „Разширяване дейността на ДСП - гр. Елена с 

възможност за преобразуване като общинско предприятие“ от Програмата за управление 

на община Елена за мандата 2015 - 2019 г., приета с Решение № 13 / 28.01.2016 г. на 

Общински съвет Елена. 

 Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

“Създаване на общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 2: 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, 
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Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на 

социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, 

посредством процедура на подбор на проекти BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на 

социалното предприемачество“. 

2. Потвърждава, че разработваното проектно предложение кореспондира с 

Приоритет 3: „Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ 

растеж“, Специфична цел 3.1: „Разширяване на обхвата и подобряване на 

качеството на предлаганите социални услуги с фокус върху намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, Мярка 3.1.1: „Достъпни и 

по-качествени социални услуги“ от Общинския план за развитие на община 

Елена за периода 2014 - 2020 година, приет с Решение № 54 от 12.06.2014 г. на 

Общински съвет Елена. 

3. Потвърждава, че разработваното проектно предложение е в съответствие с 

Дейност 3.1.9: „Разширяване дейността на ДСП - гр. Елена с възможност за 

преобразуване като общинско предприятие“ от Програмата за управление на 

община Елена за мандата 2015 - 2019 г., приета с Решение № 13 / 28.01.2016 г. на 

Общински съвет Елена. 

4. Новосъздаденото общинско предприятие „Социални услуги - Елена“ по реда на 

чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост да стартира дейността си след 

подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 

и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост” посредством процедура на подбор на проекти BG05M9OP001 - 

2.007 „Развитие на социалното предприемачество“. 

5. Дава съгласие на новосъздаденото общинско предприятие да бъде предоставен 

следния имот - публична общинска собственост: сграда с Акт за собственост № 95 

от 27.12.1996, с административен адрес гр. Елена, ул. „Архитект Миланов“ № 3, за 

срока на изпълнение на проекта по т. 1 и със срок до одобряване на окончателния 

доклад по проекта и спазване на ангажимента за устойчивост, посочен в т. 23.2 от 

Условията за кандидатстване и административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, както и в помещението да бъдат извършени 

необходимите строително-ремонтни работи, осигуряващи качественото 

изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение. 

6. Потвърждава, че ще осигури функционирането на социалното предприятие, 

както и заетостта на не по-малко от половината от новоназначените 

представители на целевата група, за период не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проектните дейности. 
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7. Възлага на кмета на община Елена да предприеме всички необходими 

фактически и правни действия, свързани с подготовката и подаването на 

проектното предложение, в пълно съответствие с изискванията на обявената 

процедура. 

 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Нурие Реджебова, старши експерт „СУЗ“ 

17.03.2017 г., 13:10 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


