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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 BG05SFPR002-2.002  „Укрепване на 

общинския капацитет“ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 е обявена 

процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Укрепване на общинския капацитет“. 

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и 

улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и 

укрепване на общинския капацитет. 

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията 

им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона 

за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в 

областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-

ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението 

ни. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

са допустими за финансиране следните дейности: 

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и 

създаване на работни места (фронт-офиси), в т.ч. ремонтни дейности (до 10% от общите 

допустими разходи по проекта) на съществуващ сграден фонд и закупуване на оборудване 

и обзавеждане; 

Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на 

задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, 

свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. 
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Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните 

услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ). 

Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. 

анализ от потребностите от социални услуги. 

Дейност 5: Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на 

програми за развитие на качеството на социалните услуги. 

Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на 

социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор 

при ползване на социална услуга. 

Дейност 7: Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на 

личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и 

информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на 

проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. 

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са: 

- служители от институции / организации / администрации, ангажирани с политиките в 

социалната сфера;  

- служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

Общият размер на процедурата е 25 млн. лв, като на ниво индивидуален проект 

максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ на община, посочена в 

приложение към Условията на кандидатстване, се формира въз основа на: 

1. брой лица настанени в социални услуги; 

2. брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма 

лична помощ, съгласно ЗЛП; 

3. брой на желаещите за настаняване в социални услуги; 

4. брой население на общината; 

5. брой население на хора с увреждане в общината; 

6. % на население над 65 г. 

7. брой лица, ползващи личен асистент. 

Съгласно точка 9.3.1 от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване на 

общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”  2021-2027, 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. 9.3.1 

от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“, Общински съвет Елена:  



 3 

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване 

на общинския капацитет“. 

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 по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002  „Укрепване 

на общинския капацитет“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили:   

       

Десислава Шопова, заместник-кмет ХД  

 

Нурие Реджебова, старши експерт СУЗ 

22.11.2022 г. 14:50 ч.  

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 

 


