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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 65 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

28.02.2020 г. с Протокол №6 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево пред Фонд «Социална 

закрила» с проектно предложение «Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за 

ЦСРИ гр. Николаево» и осигуряване на съфинансиране по проекта  

Мотиви: 
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 и финансира проекти, свързани със социалното включване и 

подобряване качеството на живот на определени целеви групи. Средствата по Фонд 

„Социална закрила”се разходват за: 

1.социални помощи; 

2.целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване; 

3.проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейности/или за 

постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на 

социалните предприятия; 

4.изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното 

подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда; 

5.придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната 

база; 

6.изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата 

материална база за предоставяне на социални услуги; 

7.издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства. 

За финансиране от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват общини и 

български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; 

физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали 

съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на 

друга държава от Европейското икономическо пространство. 

Средствата се отпускат само след изчерпване на всички нормативно определени 

възможности. 

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на 

една календарна /бюджетна/ година. 

След утвърждаване на бюджета на Фонд „Социална закрила“ от министъра на 

труда и социалната политика управителният съвет на фонда взема решение за 

откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране, приема критерии 

за оценка на проектите и определя предназначението на социалните помощи, както и 

целевите групи, на които ще бъдат отпуснати. 

Със Заповед №РД01-1/17.01.2020 г. на председателя на УС на Фонд „Социална 

закрила“ бе одобрено Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни 

предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г. Проектните 

предложения ще бъдат в следните направления: 

1. Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“. 
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2. Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейности/или за 

постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на 

социалните предприятия“. 

 

Общият финансов ресурс по отделните компоненти е следният: 

1. Общ финансов ресурс по Компонент 1 – до 1 450 000 лв; 

2. Общ финансов ресурс по Компонент 2 – до 50 000 лв. 

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ е създаден 

за подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положения чрез 

обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за 

предоставяне на социални услуги, както и за подобряване на качеството на 

реализираните дейности, оптимизиране на условията на труд, осигуряване на 

съвременно и енергоспестяващо оборудване. Допустимите кандидати по Компонент 1 

са общини и доставчици на социални услуги. 

Проектите по Компонент 1 са: 

• За закупуване на оборудване и/или обзавеждане; 

• За строително-монтажни дейности. 

Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или 

за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра 

на социалните предприятия“ е създаден, за да се подкрепят социалните предприятия 

при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. 

Допустимите кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните 

предприятия.  

Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите 

се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния 

съвет. Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” взема решение за 

финансиране или отказ на проекта. 

През 2018 г. в Община Николаево бе разкрита като държавно делегирана 

дейност социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с 

капацитет 20 места. Това стана със Заповед №РД01-1054 от 25.05.2018 г. на 

изпълнителния директор на АСП.  

Към дата 01.02.2020 г. реалният брой потребители е 70 души. Налице е 

тенденция към непрекъснато нарастване на желаещите да ползват услугите на ЦСРИ. 

Това налага необходимост от оптимизиране на работния процес чрез разширяване на 

разнообразието на предоставяните услуги – основно медицинска рехабилитация и 

трудотерапия.  

Община Николаево подготвя проектно предложение „Закупуване на ново 

обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево“, с което да кандидатства за 

финансиране пред фонд „Социална закрила“. Съгласно проектното предложение се 

предвижда закупуването на следното оборудване и обзавеждане: 

• За медицинска рехабилитация: колело комбинирано за раздвижване на горни и 

долни крайници, степер, масажен стол, уред за раздвижване на китка и пръсти, 

уред за рехабилитация на китка и предмишница, гребен тренажор с лежанка, 

кростренажор, топки за терапия; 

• За трудотерапия – пещ за изпичане на глинени изделия, грънчарско колело, 

пистолет за топло лепене; 

• За улеснен достъп на лица със затруднения в придвижването – платформен лифт 

за вътрешни стълби, подвижна рампа за инвалидна количка; 
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• За организация на работата – климатици /за подмяна на неработещи такива/, 

мултифункционално устройство; 

• За групова работа - лаптоп, проектор и екран за прожектиране, караоке колона. 

 

Проектът ще допринесе за адекватен отговор на потребностите на целевите 

групи, посредством осигуряване на качествени социални услуги. С реализирането му се 

цели допълване и модернизация на уредите в рехабилитационната зала за по-ефективно 

справяне с последиците от различните здравословни проблеми. По този начин ще се 

осигури спокойно ежедневие и независим пълноценен живот на ползвателите на 

социалната услуга.  

Трудотерапията има лечебен ефект върху потребителите, а търсенето на вариант 

за упражняване на трудова дейност е важно условие за тяхната социализация. 

Проектът носи ефект и по отношение на ангажираните лица по предоставяне на 

социалните услуги. Работещите ще се обезпечат с по-добри условия на труд. 

Освен това чрез проекта се реализират икономии на средства от общинския 

бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване 

качеството на предоставяните услуги. 

Срокът за кандидатстване с проекти по Компонент 1 „Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на 

нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги“ е до 17.30 ч. на 31.03.2020 г. 

Общ бюджет на проектното предложение е 35 438,40 лв. 

Съгласно „Формуляр за кандидатстване” /Приложение 3 към  Обявление за 

набиране на проектни предложения 2020 г./ се изисква „Ресурсна обезпеченост” 

/Раздел I, т.6/, т.е. размер на собствените финансови средства, с които кандидатът ще 

участва) - в лева, с включено ДДС и процентно минимум 10% от общия бюджет.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение 

„Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр. Николаево” пред Фонд 

„Социална закрила”; 

 

2. Дава Съгласие Община Николаево да предостави собствени финансови средства в 

размер на минимум 10 % от общия бюджет , което е 3 543,84 лв /с вкл. ДДС/, 

като средствата ще бъдат осигурени от § 5203, функция 05 от Разчет на капиталови 

разходи за 2020 г. /при актуализирането му/. 

 

3. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с 

изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”. 

 

4. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия. 
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  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

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 Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                     / Юсеин Юсменов / 
 

 


