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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЪРВОМАЙ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ РАДОСЛАВА СТАВРЕВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно 

предложение „Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. 

Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     Фонд «Социална закрила» 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.  

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

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

     Допустимите максимални стойности, за финансиране на проект от ФСЗ съгласно 

Приложение 1: Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален 

патронаж (ДСП) и/или Обществена трапезария“ към Заповед № РД-25-7/26.10.2021 г. на 

Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на програмата по Фонд „Социална 

закрила“, средствата, отпуснати за реализиране на проекти за оборудване и обзавеждане на 

материалната база са както следва: 

- Финансиране от Фонд „Социална закрила“ – до 36 000 лева с ДДС; 

- Съфинансиране от кандидата – най-малко 10% процента от общия бюджет за проектното 

предложение. 

Общият бюджет на Програмата, реализираща се от ФСЗ през 2022 г. е 1.5 млн. лв., като от 

тях за поканата на конкурсен принцип, са заделени 394 848 лв. Проектите депозирани до 

14.01.2022 г., ще бъдат класирани и одобрени до 25.02.2022 г., като до 11.03.2022 г. се планира и 
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сключването на договори по тях. Дейностите по финансираните проекти следва да се реализират 

до 30.11.2022 г.  

Проектите се разглеждат по реда на депозирането им пред ФСЗ, до изчерпване на 

финансовия ресурс. 

По поканата могат да кандидатстват общини, които управляват ДСП или са разкрили 

обществена трапезария като местна дейност с решение на Общинския съвет. Допустими за 

финансиране са дейности за оборудване/ обзавеждане на ДСП и/или общински трапезарии или 

за строително-монтажни/ремонтни дейности. Дейностите, за които се кандидатства трябва да 

включват само такива за СМР/ СРР или само за оборудване/ обзавеждане.  

Целта на Програмата е обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална 

инфраструктура, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на съвременно и 

енергоспестяващо оборудване на ДСП и обществените трапезарии. 

В Община Първомай се предоставя услугата Домашен социален патронаж. В условията на 

извънредна епидемична ситуация предоставянето на топла храна по домовете на нуждаещите се, 

се оказа в голяма степен значима помощ. Ежемесечно броят на желаещите да получават услугата 

ДСП значително нараства, като към края на месец октомври получаващите храна от патронажа 

са 422 лица. Чрез услугата се дава възможност на най-бедните и уязвими хора да могат да 

получават в дома си топла храна, когато противоепидемичните мерки налагат това. 

Към момента Община Първомай изпълнява проект по операция „3.1 - Топъл обяд в условия 

на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, където ежедневно 230 нуждаещи се лица получават „топъл обяд“. Проектът е със 

срок до 10.12.2021 г. като все още няма яснота дали ще има осигурено финансиране за тази 

социална услуга и под каква форма ще бъде след този срок. В случай че това финансиране не 

бъде продължено, има вероятност голяма част от лицата, получаващи „топъл обяд“ да се 

пренасочат към услугите на Домашен социален патронаж – гр. Първомай. Това налага Община 

Първомай да предприеме действия и мерки по обновяване на материалната база на ДСП.   

     Община Първомай ще разработи проект за подновяване на кухненското оборудване на 

„Домашен социален патронаж” – гр. Първомай на стойност 41 000 лв. Приемането на 

проекторешението ще даде възможност Общината да кандидатства за осигуряване на средства 

от Фонд „Социална закрила”, като при одобрение ще бъдат закупени нови професионални уреди 

за патронажа. Спрямо посочената по-горе стойност за която ще кандидатства Община Първомай, 

предлагам съфинансирането от общината да бъде в размер на 12,2 % от общия бюджет на 

проектното предложение, тъй като по-високият финансов принос на кандидата дава повече 

точки при оценка на проектното предложение по определената Методика към Заповед №РД-25-

7/26.10.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на програмата по 

Фонд „Социална закрила“. Сумата за съфинансирането ще бъде заложена в бюджета на Община 

Първомай за 2022 г. 

Във връзка с описаното по-горе и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл.17, 

ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.27, ал.1, т.6 и ал.4  

от Закона за социалните услуги, предлагам на Общински съвет на община Първомай да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

„Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” 

пред Фонд «Социална закрила» към Министерство на труда и социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 12,2%  от 

общия бюджет на проектното предложение, 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 изпълнението на проекта „Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен 

социален патронаж” – гр. Първомай” ще се обнови оборудването на ДСП Първомай. В момента 

част от кухненското оборудване е остаряло, амортизирано и енергоемко и е далеч от 

съвременните изисквания. Това от своя страна удължава работния процес и налага чести 

ремонти. Повредите нарушават режима на работа и навременното приготвяне на храната. С 

оглед обслужване на по-голям брой потребители, както и постигане на ефективност на разходите 

за електроенергия, е необходимо да бъде закупено ново обзавеждане и професионално 

оборудване с по-висок енергиен клас, отговарящо на българските и европейските стандарти. 

Това ще доведе до по-качествено приготвяне на храната и до по-малка консумация на 

електрическа енергия. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник - кмет на Община Първомай 

 

 

 

 

 


