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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чирпан с проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR0022.002 – „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките
ресурси”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Министерството на труда и социалната политика публикува покана за набиране на
проекти по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Укрепване на общинския капацитет“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 20212027 (ПРЧР). Целта на процедурата е предоставянето на интегрирана подкрепа на
общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ),
Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), което ще позволи
плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и
личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа
на лицата от най-уязвимите групи от населението ни. С европейски средства е планирано
създаването на фронт-офиси, наемане, обучение и супервизия на персонала в общините,
който има отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и
Закона за социалните услуги. Общините ще получат подкрепа за планиране и анализ на
предоставянето на социални и интегрирани услуги, включително разработване на програми
за развитие на качеството на социалните услуги. Планирано е създаването на електронни
платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги. С реализирането на
процедурата се очаква 1 325 служители в общински администрации на територията на
цялата страна да повишаткомпетенциите си.
В процедурата могат да участват като кандидати и партньори всички общини.
Общият бюджет на процедурата е 25 млн. лв., като максималният размер на
безвъзмездна финансова помощ за община се изчислява въз основа на:
 брой лица настанени в социални услуги;
 брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма
лична помощ, съгласно ЗЛП;
 брой на желаещите за настаняване в социални услуги;
 брой население на общината;
 брой население на хора с увреждания в общината;
 процент на население над 65 г.;
 брой лица, ползващи личен асистент.
Максималният бюджет на безвъзмездна финансова помощ, изчислен на база горе
упоменатите критерии за Община Чирпан е в размер на 69 295 лева, съгласно условията за
кандидатстване, не се изисква съфинансиране от кандидатите по проектите. Дейностите по
проекта следва да са с продължителност не повече от 24 месеца, и да приключат не по1

късно от 31.12.2025 г.
Дейностите, допустими за финансиране, са: Подготовка за обезпечаване
правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронтофиси). Допустимо е извършването на ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд и
закупуване на оборудване и обзавеждане; Наемане, обучение и супервизия на персонала,
необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ,
както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални
услуги; Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги
чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ); Изготвяне на
анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от
социални услуги; Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на
социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на
програми за развитие на качеството на социалните услуги; Разработване на електронни
платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна
точка за подобряване на информирания изборпри ползване на социална услуга; Провеждане
на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ,
социалните и интегрирани здравно- социални услуги, както и информираност на
обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите,
свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.
Допустимите
целеви
групи
по
процедурата
са:
Служители
от
институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера;
служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.
Социалните услуги в България са един от основните инструменти за социално
включване на уязвимите групи. Те са дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или
преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството
на живот, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и
личния избор на лицата. Ролята на държавата е в осигуряването на средства за социални
услуги и във формирането на политиките. Съгласно приетия през месец март 2019 г. Закон
за социалните услуги (ЗСУ), oбн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., органите на
местното самоуправление определят и провеждат общинската политика в областта на
социалните услуги в съответствие с установените потребности на общинско ниво и
приоритетите на държавната политика. При изпълнението на тези функции част от
основните дейности, които кметовете на общините като органи на изпълнителната власт в
общината реализират са свързани с: извършване на анализ на потребностите от социални
услуги в общината; предлагане на общинския съвет на организацията и начина на
управление на социалните услуги на територията на общината, които се финансират със
средства от държавния и общинския бюджет, както и създаване, прекратяване, промяна на
броя на потребителите и промяна на мястото на предоставяне на социалните услуги, които
се финансират със средства от държавния бюджет, общинския бюджет или при условията
на публично-частно партньорство; възлагане на предоставянето на социалните услуги,
които се финансират със средства от държавния и общинския бюджет, на частни
доставчици на социални услуги; осъществяване на контрол и мониторинг на социалните
услуги, които се предоставят на територията на общината, включително отговорност за
спазване на стандартите за качество на социалните услуги и разходването на средствата за
финансиране на услугите; извършване на анализ на състоянието и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, и предложения за
мерки за подобряване на качеството и ефективността на услугите; поддръжка на актуална
информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината,
и за техните доставчици и др.
Съгласно т.20 от Условията за кандидатстване с проектни предложения по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR0022

2.002 - Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси”,
кандидатът е необходимо да представи Препис от Решение на Общински съвет за
подаване на проектно предложение по конкретната процедура.
С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и
чл.17, ал.1, т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.25,
ал.1 и ал. 2 от Закон за социалните услуги, предлагам Общинския съвет на община Чирпан
да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Чирпан с проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05SFPR0022.002 - Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешкитересурси”.
2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да извърши последващи действия, във
връзка с подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно Условията за
кандидатстване по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 и сключи договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и
социалната политика, в случай на одобрение на проектното предложение.
МОТИВИ: С изпълнението на проект по операция „Укрепване на общинския
капацитет“ ще се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги на
територията на община Чирпан и ще се улесни прехода към нови механизми на местно
ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет, както и ще бъдат надградени
реализираните дейности по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от
националния бюджет, Европейския съюз и други източници.
Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на
правомощията им по трите закона ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на
реформите в областта на социалното включване и ще ускори предоставянето на поефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението
ни. Ще се гарантира изпълнението на държавната политика за предоставяне на лична
помощ на хора с увреждания, на политиката в областта на социалните услуги, както и
недопускане ограничаването на права на българските граждани с увреждания. Не на
последно място ще се улесни и изпълнението на националните ангажименти, произтичащи
от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за включване на мерки за
идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, в
частност по отношение на сгради и всякакви други открити и закрити съоръжения.
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