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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ РАДОСЛАВА СТАВРЕВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Първомай пред Фонд 

„Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация, чрез закупуване на нови 

технически средства за деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от 

държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до 

XII клас.“  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

     УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед № РД01-325/28.05.2020г. Министъра на труда и социалната политика 

откри процедура за набиране на проектни предложение за финансиране по фонд „Социална 

закрила“ за календарната 2020 г. Фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

към министъра на труда и социалната политика и е създаден на основание чл. 25 от Закона за 

социално подпомагане. 

По процедурата  ще се набират проектни предложения от общини по целева програма 

за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска 

грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане. Целта 

е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове 

за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, както и да се подпомогне тяхната 

самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се 

повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща 

форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, 

професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална 

реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.  

Общият бюджет на програмата е до 1 000 000 лв. Един кандидат може да подаде само 

едно проектно предложение, което включва всички социални услуги, делегирана от 

държавата дейност за деца и младежи от резидентен тип и ДДЛРГ. 

За финансиране могат да кандидатстват общини, които: 



• Управляват социални услуги, делегирана от държавата дейност за деца и младежи от 

резидентен тип, в това число центрове за настаняване от семеен тип, преходно жилище за 

деца, кризисен център за деца и ДДЛРГ; 

• В социалните услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и ДДЛРГ са 

идентифицирани деца и младежи, които учат. Програмата обхваща деца и младежи, които 

през учебната 2020/2021 год., ще бъдат от I до XII клас. 

Целевите групи са деца и младежи, настанени в социални услуги, делегирана от 

държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до 

XII клас. 

На територията на община Първомай функционира Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания, който е разкрит със Заповед на Изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане и е с капацитет 14 деца.  

В обобщение на горното, Община Първомай е допустим кандидат за отпускане на 

средства по фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) за целева програма за подпомагане образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 

2 от Закона за социално подпомагане. 

Допустими разходи и максималните стойности, които може да получи една община са 

както следва:  са закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна 

конфигурация и/или преносим компютър; таблет; принтер/мултифункционално устройство, 

закупуване на рутер и заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г. 

Една община може да получи финансиране за технически средства, съобразно 

следната финансова рамка:за закупуване на компютърна конфигурация с лицензиран 

софтуер с единична стойност до 800 лв.; за закупуване на преносим компютър с лицензиран 

софтуер с единична стойност до 700 лв.; за закупуване на таблет с единична стойност до 300 

лв.; за закупуване на принтер/мултифункционално устройство с единична стойност до 300 

лв.; за закупуване на рутер с единична стойност до 30 лв.. 

Кандидатът определя бюджета на проектното предложение за закупуване на 

технически средства и/или за заплащане такса интернет, предназначени за всички деца и 

младежи, които учат, като средствата за едно учащо дете/младеж да не надвишават 500 лв. 

Максималната сума на бюджета на проектното предложение не трябва да надхвърля, броят 

на децата , които учат , умножен по допустимата сума за едно лице. В случая сумата за 12 

деца, които са настанени в ЦНСТД - Първомай е 6000 лв. 

  Кандидатстването по горепосочената програма се осъществява, след изрично съгласие 

на Общински съвет. В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с  ал. 1, т. 23, чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.3 и чл. 

27, ал. 1, т.2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Приоритет 1: Подобряване 

условията и качеството на живот, Мярка 1.1. Подобряване качеството на живот, чрез 

развитие на човешкия потенциал. Подмярка 1.1.1. Подобряване качеството на предлаганите 

образователни услуги от Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2014 

– 2020 година, предлагам Общински съвет – Първомай да приеме следното решение:  



РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проектно предложение с проектно 

предложение „Модернизация, чрез закупуване на нови технически средства за деца и 

младежи,  настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип 

и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.“ пред Фонд «Социална 

закрила» към Министъра на труда и социалната политика. 

2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви и входира проектно предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд «Социална закрила», 

както и да осъществи всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на настоящето решение. 

МОТИВИ: Настоящето решение се взема с цел да бъдат осигурени условия за 

провеждане на дистанционно обучение на деца и младежи, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип, както и да бъде подобрена жизнената 

среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги в съответствие с изискванията 

на действащата нормативна база. По този начин ще се осигури непрекъснат образователен 

процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от 

държавата дейност от резидентен тип.  

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Заместник-кмет на община Първомай 


