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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 проектно предложение по обявена 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Елена е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа на 

деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.  

Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да 

осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне 

на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността включително и здравно-

социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца в съответствие с 

националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република 

България“ с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за действие за изпълнението й. 

Подкрепата за деинституционализация на социалните услуги за деца ще се предоставя в 

съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на 

резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на 

процеса по деинституционализация на грижата за деца.  

Община Елена, като конкретен бенефициент по процедурата, съгласно Картата на услугите 

за подкрепа в общността и в семейна среда, има ангажимент да надгради и разшири обхвата  

на дейностите в Дневния център за деца с увреждания чрез прилагане на програма, 

включваща задължителните дейности в съответствие с вече създадените по Проект 

„Социално включване“ услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална 

педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. Програмата ще бъде една от програмите, 

прилагани в дневните центрове за подкрепа на децата с увреждания и техните семейства 

като част от реформата на Дневните центрове за деца с увреждания и Центровете за 

социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания.  
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Основната цел на Проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, 

допринасяща за повишаване на ефективността на предоставяните услуги в съществуващия 

дневен център за деца с увреждания чрез неговото преструктуриране и прилагане на 

обособени програми за надграждане на съществуващите дейности с включване и 

допълнително на:  

- ранна интервенция на уврежданията;  

- индивидуална педагогическа подкрепа;  

- мобилна работа,  

- профилирани дейности за подкрепа на деца с увреждания в семейна среда,  

- посредничество,  

- консултиране,  

- почасова грижа,  

- работа с деца с психични проблеми,  

- извършване на оценка на потребностите,  

- осигуряване на подкрепа за достъп до други услуги, и други.  

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв. 

Предвижда се дейностите по Проекта да се изпълняват в Център за ранна интервенция на 

уврежданията, находяща се в гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски” № 2. Сградата е с площ 

от 282.4 кв.м., попада в УПИ І в кв. 27 по плана на град Елена, и е частна общинска 

собственост, актувана с АОС № 150 / 18.11.1997 г. 

В момента Община Елена реализира в тези помещения проект „Услуги за ранно детско 

развитие в община Елена“ (договор  BG05M9OP001-2.004-0015-С01) финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който надгражда и развива успешно 

създадените и реализирани дейности по Проекта за социално включване (ПСВ) и 

интегрирани услуги за ранно детско развитие. Самите помещения са обособени, 

ремонтирани и обзаведени също по този  проект, финансиран  от Министерството на труда 

и социалната политика и Световната банка.  

Предвидените в проекта дейности включват: 

- Преустройство на помещения и обособяване на психосензорна стая, помещения за 

почивка на деца с увреждания и кабинет по трудотерапия; 

- Преустройство и ремонтиране на дворното пространство с подходящи съоръжения 

за деца с увреждания, с оглед предоставяне на услугата Дневен център за подкрепа 

на деца с увреждания и техните семейства, съгласно Картата на услугите за подкрепа 

в общността и в семейна среда; 

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обособените нови помещения и 

дворното пространство и като част от цялостното обновяване на оборудването; 

- Подобряване достъпа за хора с увреждания до тези помещения и двора. 

Обособяването на помещенията ще бъдат съобразени с разпоредбите на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), както и подзаконовите актове в областта на достъпност 

на сградата и помещенията, санитарно-хигиенни изисквания и осигуряване на безопасност 

при пожар. Проектът предвижда тази дейност да се реализира чрез процедура на 

инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор), която ще бъде обявена след 
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подписване на Административния договор с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020  и  в съответствие с изискванията на Закона за обществените 

поръчки. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 3 август 2017 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на 

деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална 

социална инфраструктура“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.  

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на 

Мярка 3.1.1. „Достъпни и по-качествени социални услуги“ от 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“, Приоритет 3. „Подобряване на социалната и културна среда за 

приобщаващ растеж“ от Общинския план за развитие 2014 - 2020, приет с Решение № 

54 / 12.06.2014 г. на Общински съвет Елена. 

3. Поема ангажимент за надграждане на дейностите в Дневния център за деца с 

увреждания в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги. 

4. Декларира, че предназначението на сградите / 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. 

5. Възлага на кмета на общината извършването на всички фактически и правни 

действия, свързани с подготовката на проектното предложение и кандидатстването на 

община Елена по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


