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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

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

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с 
проектно предложение „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция в гр. Първомай“ и осигуряване на съфинансиране по 
проекта 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
     УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     Фонд «Социална закрила» (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 
министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за 
социално подпомагане. Фондът финансира проекти, създаващи възможност за финансиране 
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.  

Със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. Заместник-министъра и председател на УС на 

ФСЗ откри процедура за набиране на проектни предложение за финансиране по фонд 

„Социална закрила“ за календарната 2021 г. Компонент 1 по процедурата е „Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и израждане на нова, 

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на 

социални услуги.“. Срока за кандидатстване по Компонент 1  е 31.03.2021 г.  

С Решение № 78, прието на 25.06.2020 г. по протокол № 9, Общинския съвет на 

община Първомай, допълва с нова социална услуга Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Първомай за 2021г., а именно откриване от 01.04.2021г. като делегирана от 

държавата дейност нова социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) в гр. Първомай, предоставяна в общността. Като местоположение на социалната 

услуга е посочена сграда - общинска собственост,  находяща се в гр. Първомай, община 

Първомай, ул. „Гимназиална” №1. Тя се нуждае от ремонтни дейности, за да бъде 

предоставяна услугата.  

ЦСРИ ще се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално 

изключване, както и техните близки:  



• деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и 

девиантно поведение, нарушения в развитието;  

• деца и лица с различни форми на зависимост;  

• деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация. 

За финансови средства от Фонд «Социална закрила» могат да кандидатстват 

юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини.  

     Допустимите максимални стойности, според Методиката за разпределение на средствата 
по фонд „Социална закрила“ и утвърдени в бюджета на фонда по Компонент 1 са както 
следва:  

За реализиране на проекти за строително-монтажни работи на материалната база за 
предоставяне на социални услуги: финансиране от ФСЗ до 50 000 лв. с ДДС, съфинансиране 
от кандидата най-малко 10 % от общия бюджет за проектното предложение. 
     При сключване на договор за финансиране, общината – бенефициент се задължава: 

 Да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с 
недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности, за период от три 
години от срока на приключване на договора, както да поддържа и съхранява 
материалната база. 

 Да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване 
и/или обзавеждане за срок от три години от срока на приключване на договора. 

 Да осигури средства за функциониране на дейностите за период от три години, 
считано от датата на приключване на изпълнението на договора. 

     Община Първомай ще разработи проект за ремонт на помещения, предвидени за 
разкриване на ‚Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Първомай на 
приблизителна стойност 50 000 лева с ДДС, като сумата ще бъде разпределена между ФСЗ и 
Община Първомай както следва: 42 500 лв. с ДДС  от ФСЗ и 15% съфинансиране – 7 500 лв. 
с ДДС от Община Първомай. Общината ще кандидатства за осигуряване на средствата за 
ремонтни дейности, за да може да функционира нормално новата социална услуга. 

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.2 във връзка с  ал. 1, т.23 , чл. 17, ал. 1, 
т. 7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Първомай да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Първомай с проектно предложение 
„Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на Център за социална рехабилитация и 
интеграция в гр. Първомай“  пред Фонд «Социална закрила» към министъра на труда и 
социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 15%  от 
общата стойност на проекта, за сметка на бюджета на Община Първомай. 

3. Възлага на кмета на Община Първомай осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

МОТИВИ: С реализирането на проекта и разкриването на нова социална услуга -  Център 
за социална рехабилитация и интеграция ще се отговори на преките нужди на населението и 
възрастните хората в неравностойно положение от общината. Център от такъв тип ще даде  
възможности на населението на община Първомай, за подобряване качеството на живот чрез 
включване в комплексни рехабилитационни услуги, подкрепа на  всеки  потребител  за 
развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността, 



насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на 
позитивно мислене и качествено общуване, постоянна и качествена грижа на  лица и деца и 
техните семейства. 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Заместник-кмет на Община Първомай 


