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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: Съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална 

закрила“ с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на 

Домашен социален патронаж - Елена” и осигуряване на съфинансиране по проекта 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Фонд “Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на труда 

и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. 

Фондът финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството 

на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за предоставяне на нов вид 

социални услуги в общността; подобряване условията на живот в специализираните 

институции, в т.ч. и материалната база; подобряване условията на живот на лица в риск; 

деинституционализация на социалните услуги; подкрепа в кризисни, извънредни ситуации 

и положения. За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват общини, 

физически и юридически лица - търговски дружества, организации, доставчици на 

социални услуги и др. С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в 

рамките на една календарна (бюджетна) година. 

Община Елена има възможност да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ за 

отпускане на финансови средства за модернизация на съществуващата материално -

техническа база на Домашен социален патронаж. Общата сума, за която може да се 

кандидатства пред фонда, е до 30 000 лв. Община Елена има изготвен идеен проект след 

запитване до фирми - доставчици на оборудване. Направена е техническа спецификация за 

подмяна на остарялото кухненско оборудване и покупка на нов инвентар на стойност 

29 804 лв.  

Средствата, които Общината трябва да осигури като съфинансиране, са в размер на не по-

малко от 10% от общата стойност на проекта, или 2 980.40 лв., а останалата част от сумата в 

размер на 26 823.60 лв. могат да бъдат осигурени от Фонд „Социална закрила“.  

С реализацията на този проект ще се подобри процесът на приготвяне на храната, което ще 

доведе до повишаване качеството на обслужване на потребителите ползващи социалната 

услуга.   
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 

27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Приоритет 3 

„Подобряване на социалната и културна среда за приобщаващ растеж“, Стратегическа 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 (2014 - 2020), Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение 

„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен социален 

патронаж - гр. Елена” пред Фонд „Социална закрила” към Министъра на труда и 

социалната политика.  

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на не 

по-малко от 10% от общата стойност на проекта за сметка на бюджета на община 

Елена.  

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална 

закрила“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвили: 

 

Десислава Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“  

 

Нурие Реджебова, ст. експерт СУЗ 

12.02.2019 г. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


