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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 363 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с 

Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на средства от бюджета на 

Община Николаево, Местна дейност 2122, Параграф 1020, в извънбюджетна сметка по 

Оперативна програма на Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 по Договор BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наименование на проекта 

„Социално включване в община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги 

за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, за продължаване изпълнението на дейностите по проект 

„Социално включване в Община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги 

за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-

2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”. 

 

Мотиви: 

През 2016 г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие”, който проект беше одобрен.  

До момента, Проектът всяка година е продължаван. През 2022 година също бе 

подписан Анекс към договора, но за тази 2022 година не бе отпуснат бюджет, а се 

работи с икономии от предходни години, които ще се използват след представяне на 

отчет. Поради това, средствата необходими за дейностите трябва да бъдат осигурени от 

Бюджета на Общината и при отчитане, следва да бъдат възстановени от Управляващия 

орган на проекта. 

Проектът  предоставя следните услуги за ранно детско развитие: 

- „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” – провеждане на летни 

училища през летните ваканцииза деца, на които предстои постъпване в първи 

клас. Обучението се води от педагог и медиатор. 

- „Здравна консултация за деца от 0 до 7 год. – извършване на медицински и 

стоматологични прегледи на деца, провеждане на обучения на родители от екип 

от специалисти включващ педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор. 

- „Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и 

подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители” – провеждане на 

групови и индивидуални консултации от екип специалисти: педиатър, 

гинеколог, психолог, юрист, мед. сестра, акушерка, социални работници и 

медиатори. 

Услугите за ранно детско развитие по проект „Социално включване в Община 

Николаево”, ще се предоставят в продължение на 12 месеца. 

 

Основните цели на проект „Социално включване в община Николаево” са: 

1. Превенция на социалното изключване; 

2. Намаляване на бедността сред децата; 

3. Подкрепа на дейността на създадените по проект «Социално включване» 

интегрирани услуги за ранно детско развитие. 
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Специфичните цели на проекта са: 

1. Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване 

достъпа до здравна грижа; 

2. Формиране на родителски умения; 

3. Подобряване на семейната среда; 

4. Повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система; 

5. Ограничаване и предаване на бедността между поколенията; 

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-

0010-С01, сключен между Управляващия орган – Министерство на труда и социалната 

политика и Община Николаево, Управляващият орган извършва междинни / 

окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените 

разходи, въз основа на подадено от бенефициента искане за междинно / окончателно 

плащане. 

За извършване на плащане за м. март, април, май и юни 2022 г. са необходими 

средства, които в момента не са налични. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 

Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

1. За продължаване изпълнението на дейностите по проект „Социално 

включване в Община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-

С01 „Социално включване в община Николаево”, от бюджета на Община Николаево да 

се предостави сумата в размер на 25 000 лв., като същата се пренасочи от Местна 

дейност 2122, Параграф 1020, в извънбюджетната сметка на общината, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община Николаево”, 

със срок на възстановяване на така предоставените суми – 21 декември 2022 год., след 

получаване на междинно плащане от страна на Управляващия орган на проекта.  

 

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи се действия, 

необходими за продължаване дейностите по проекта по т. 1. 

 

 
 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


