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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 по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 

децата“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Към настоящия момент Община Елена изпълнява проект по процедура BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ финансирана по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. Проектът се реализира от средата на 2016 г. с краен срок до 

30.06.2023 г. 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския 

съюз дава възможност, Община Елена да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. С новия проект ще се надградят  реализираните дейности 

и постигнати резултати по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Елена“ Това 

ще се постигне посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване 

на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено 

образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия. 

Целта на новата процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна 

подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на 

негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на 

живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).  

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

са допустими за финансиране следните дейности: 

1. Допустими дейности по специфична цел 2 „Насърчаване на социално-

икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“: 
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1.1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на 

гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно 

имунизационния календар;  

1.2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. 

програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, 

подготовка за включване в образователната система и други според 

идентифицираните нужди;  

1.3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите 

при децата. 

2. Допустими дейности по специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен 

достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, 

които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида 

грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална 

закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща 

особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на 

достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 

системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“: 

2.1. Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно 

консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна 

интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;  

2.2. Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;  

2.3. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и 

младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна 

възраст ; 

2.4. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на 

средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с 

потребност от постоянни медицински грижи;    

2.5. Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-

годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и 

напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, 

застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и 

трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.; 

2.6.  Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на 

доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, 

превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и 

комплексност на подкрепата, и др. 

Допустимите целеви групи са:  

1. Деца  в нужда  и техните семейства; 

2. Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги. 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ в размер до 

391 166.00 лева. 
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Съгласно точка 11.2.4. от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ 

по Програма „Развитие на човешките ресурси”  2021-2027, съфинансирана от Европейския 

съюз,  при подаване на  проектното предложение кандидатът-община следва  да представи  

препис от Решение на  Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена 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, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и в изпълнение на т. 

11.2.4 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Общински съвет 

Елена:  

1. Дава съгласие Община Елена да подаде проектно предложение по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“. 

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

окомплектовано с изискуемите документи съгласно процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за 

децата“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвили:   

       

Десислава Шопова, заместник-кмет ХД  

 

Нурие Реджебова, старши експерт СУЗ 

22.11.2022 г. 15:56 ч.  

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


