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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 270 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с 

Протокол № 26 
 

ОТНОСНО: Предложение от НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КЪНЕВ – кмет на Община 

НИКОЛАЕВО, относно вземане на Решение от Общински съвет Николаево, във връзка 

с кандидатстване по процедура BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска 

възраст 

Мотиви: 

По Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г., се финансира процедура BGLD-2.003 

Образование и грижи в ранна детска възраст”. Програмата се управлява от дирекция 

„Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), Министерство на 

образованието и науката.  

Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” е в обхвата на 

Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”. 

Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, 

включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за 

подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, 

подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за 

включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на 

бедността между поколенията.  

Комплексните интегрирани мерки трябва да са насочени към подобряване на 

достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на 

възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или 

живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, 

създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. 

Основната цел е: процедурата предвижда подкрепа за създаването на центрове 

и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги /Хъб: Комплекс 

от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, 

социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи**, 

включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване 

във формалната образователна система. Комплексът от услуги трябва да се прилага 

гъвкаво, чрез използване на вече съществуващи структури, а не чрез създаване на 

паралелни такива. Комплексът може да бъде център, мобилна услуга или комбинация 

от двете, със задължителното участие на медиацията в общността (медиатори). Фокусът 

трябва да бъде върху меки мерки, включващи интегрирани услуги – здравни, социално-

образователни, достъп до основни хигиенни ресурси, работа с родители чрез 

осъществяване на връзки с други програмни ресурси и услуги/ за образование и грижа в 

ранна възраст, чрез: 

 разширяване на съществуващи центрове или комплекс от услуги за 

образование и грижа в ранна детска възраст; 

 създаване на нови поделения или инициативи/мобилни услуги към вече 

съществуващи такива;  

 създаване на нови центрове или комплекс от услуги, в случаите, в които на 

територията на съответната община липсват такива или достъпът на 
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целевите групи до съществуващи такива е ограничен/затруднен поради 

отдалеченост или социални, или здравни причини.  

Задължително изискване е активното включване на общността при планиране и 

изпълнение на мерките, например чрез съдействието на медиатори (здравни, 

образователни), създаването на групи за взаимопомощ и др. 

Общините трябва да използват налични центрове и услуги, преди да прибегнат 

към създаването на нови. Кандидатът трябва да се включи описание на наличните 

центрове и услуги, имащи отношение към образование и грижи за ранно детско 

развитие. 

Специфичната цел е: създаване на център/комплекс от услуги (хъб), 

предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст 

за децата от целевите групи и техните родители, в това число: 

 Предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за 

достъп до образование; 

 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими 

групи; 

 Подпомагане на прехода от семейна към формална образователна среда. 

Допълнителна специфична цел е: ангажиране и активиране на семействата и 

общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст 

чрез множество последователни итервенции; формиране на родителски умения, 

здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието 

на децата. 

Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключат не по-късно от 

30.04.2024 година. 

Във връзка с кандидатстването е необходимо Община Николаево да: 

1. Даде съгласие за кандидатстване за финансиране по настоящата процедура и 

ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания. 

2. Поеме ангажимент да не променя собствеността и предназначението на 

обекта на финансиране за период от най-малко 5 години след одобрението на 

окончателния доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде използван съобразно 

целите на проекта за същия период. 

3. Застрахова сградите, обект на финансиране, в лицензирана в България 

компания срещу обичайните застрахователни събития (като кражба, пожар и др.) както 

по време на изпълнението на проекта, така и минимум 5 години след одобрението на 

окончателния доклад на проекта. 

4. Осигури достатъчен ресурс за поддръжката на всички сгради, закупени, 

построени, реновирани или реконструирани по проекта в продължение на най-малко 5 

години след завършването на проекта. 

5. Дофинансира всички строително монтажни и ремонтни дейности предвидени 

за изграждането на обекта, със сумата която не достига от предвидената в бюджета на 

проектното предложение /съгласно изготвеното КСС/, със средства от Бюджета на 

Община Николаево за 2022 г. в размер до 30 000 лева. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие Община Николаево да кандидатства пред Министерството на 

образованието и науката за финансиране по Програмата „Местно развитие, намаляване 

на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм 
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на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по процедура BGLD-2.003 - 

Образование и грижи в ранна детска възраст, управлявана от дирекция „Външни 

европейски програми” (Програмен оператор – ПО), и да поеме съответните 

ангажименти по програмата, в т.ч. за осигуряване на устойчивост в съответствие с 

приложимите изисквания по същата, като :  

 1.Община Николаево да поеме ангажимент да не променя собствеността и 

предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 години след 

одобрението на окончателния доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде 

използван съобразно целите на проекта за същия период.  

 2.Община Николаево да застрахова сградите, обект на финансиране, в 

лицензирана в Република България компания срещу обичайните застрахователни 

събития (като кражба, пожар и др.) както по време на изпълнението на проекта, така и 

минимум 5 години след одобрението на окончателния доклад на проекта. 

 3.Община Николаево да осигури достатъчен ресурс за поддръжката на 

всички сгради, закупени, построени, реновирани или реконструирани по проекта в 

продължение на най-малко 5 години след завършването на проекта.  

 4.Община Николаево да дофинансира всички строително монтажни и 

ремонтни дейности предвидени за изграждането на обекта, със сумата която не достига 

от предвидената в бюджета на проектното предложение /съгласно изготвеното КСС/, 

със средства от Бюджета на Община Николаево за 2022 г. в размер до 30 000 лева. 

 
 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   

2. Асен Александров Асенов Х   

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова отсъства   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов отсъства   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Зам.-Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


