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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 6 / 27.01.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.01.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение 

„Общностен център за деца и родители” по Проект за социално включване на 

МТСП, дирекция „Социално включване” 

 

 

Община Елена получи покана от МТСП като пилотна община за представяне на 

проектно предложение по Проект за социално включване, който се финансира със заем 

от Международната банка за възстановяване и развитие. Срокът за изготвяне и внасяне 

на Предварителен формуляр за кандидатстване е 31 януари 2011г.  

Проектът включва два компонента - Компонент 1. Интегрирани социални услуги 

и услуги, свързани с грижи за деца и Компонент 2. Изграждане на капацитет. Община 

Елена подготвя проектно предложение по Компонент 1. Финансирането на проектите 

на общините е обвързано с броя на населението, като максималната стойност за 

общини с население от 10 000 до 39 999 жители, съгласно Насоките за кандидатстване е 

до 800 000 лв. Целеви групи по проекта са деца в риск от 0 до 7 г. - деца от уязвими 

етнически групи, деца, чийто родители са безработни или получават социални помощи, 

деца без личен лекар, деца с увреждания и други както и родители на деца от 0 до 7 г. - 

родители от уязвими етнически групи, безработни родители, родители получаващи 

социални помощи, родители на 3 и повече деца, самотни родители, бъдещи родители от 

уязвими групи и други. 

Съгласно Насоките за кандидатстване и отчитайки потребностите от социални 

услуги за деца от 0 - 7 години и техните семейства община Елена подготвя проектно 

предложение /Предварителен формуляр за кандидатстване/ за изграждане на 

Общностен център за деца и родители в град Елена, предлагащ интегрирани и мобилни 

услуги за покриване на здравни, образователни и социални потребности на целевите 

групи деца и техните семейства в общините Елена и Златарица. 

За целите на проекта ще се предоставят помещенията на 1 етаж в сградата на 

ученическо общежитие на СОУ „Иван Момчилов”, находяща се в гр. Елена, ул. 

„Паисий Хилендарски” № 2, АОС № 150/18.11.1997 г., с площ 207.60 кв.м., които ще 

бъдат преустроени, ремонтирани и оборудвани.  

Задължително условие към момента на кандидатстване по Проекта за социално 

включване е наличието на решение на Общински съвет – Елена за съгласие за 

изпълнение на проекта в случай, че той бъде финансиран, осигуряването на средства за 

съфинансиране на проекта и поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост на 

услугите. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от 

ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА 



 

Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение 

„Общностен център за деца и родители” за финансиране по Проект за социално 

включване на МТСП, дирекция „Социално включване” и съгласие за изпълнението му 

в случай, че то бъде финансирано. 

2. Дава съгласие за съфинансиране на проектно предложение „Общностен 

център за деца и родители” по Проект за социално включване на МТСП със средства от 

общинския бюджет в размер на 8880 лева (разходи за изготвяне на идеен 

инвестиционен проект, подробен работен инвестиционен проект, авторски надзор на 

проекта, местен инвеститорски контрол и независим строителен надзор) и разходи за 

заплащане на частично намаление на месечна такса за детски ясли и детски градини на 

уязвими групи деца.  

3. Дава съгласие за поемане на ангажимент от община Елена за осигуряване на 

устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след 

приключване на проекта. 

4. Предоставя за безвъзмездно ползване за нуждите на проектно предложение на 

община Елена „Общностен център за деца и родители” по Проект за социално 

включване на МТСП помещенията на 1 етаж в сградата на ученическо общежитие на 

СОУ „Иван Момчилов”, находяща се в гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски” № 2, АОС 

№150/18.11.1997 г., с площ 207.60 кв. м. за срок от 10 години след приключване на 

проекта. 

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


