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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 
Относно: Кандидатстване на Община Чирпан пред Фонд „Социална закрила” към МТСП. 

 

Уважаеми господин Председател,  

Уважаеми дами и господа, общински съветници,  

 

Към настоящия момент се провежда кампания за набиране на проектни предложения за 

участие към Фонд „Социална закрила”, който е част от програмата на Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП) за финансиране на дейности и мероприятия свързани с 

провежданите политики в областта на социалното подпомагане. 
 

Община Чирпан има намерение да кандидатства по Целева програма „Подобряване на 

материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария” с проект: 

„Ремонтни дейности по сградата на Домашен социален патронаж – гр.Чирпан”. Крайният 

срок за подаване на проектните предложения е 14.01.2022 г. 

 

Основната цел на проектно предложение е подобряване на материалната база на „Домашен 

социален патронаж” в Община Чирпан чрез ремонтиране на помещенията, повишаване качеството 

на предлаганите услуги и създаване на приятна работна среда. 

 

По проекта се предвижда да бъде ремонтиран изцяло първият етаж на Домашен социален 

патронаж, където се намират кухнята, складови помещения, коридори и един санитарен възел. Ще 

бъдат подменени фаянсови плочки, врати, дограма, изцяло ще бъде обновен санитарния възел. 

 

Проектът е на обща стойност 59 225,80 лв. с ДДС. Задължително условие от страна на 

Фонд „Социална закрила” при кандидатстване е собствено участие от страна на кандидата в 

размер на минимум 10 % от стойността на проекта, а финансирането от Фонд „Социална 

закрила” е в размер до 50 000 лв. с ДДС. 

 

Също така задължителен документ, който се изисква на етап кандидатстване е Решение на 

Общински съвет за кандидатстване и осигуряване на собствения принос на кандидата. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, 

предлагам Общински съвет – Чирпан да даде своето съгласие за кандидатстване към Фонд 
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„Социална закрила” и да поеме ангажимент да осигури финансов принос в размер на 9 225,80 лв. с 

ДДС. 

 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следния: 
 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 13, ал. 2 от Закона за публични финанси, Общински съвет – Чирпан:  

 

1.   Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства към Фонд „Социална закрила” с проект: 

“Ремонтни дейности по сградата на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан”. 

 

2. Поема ангажимент да осигури собствен финансов принос в размер на 9 225,80 лв. с ДДС. 

 

 

 

 

Вносител: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Съгласувал: 

 

Лиляна Атанасова 
Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 
 

 

 

Изготвил: 

Венета Денева 

Ст. Експерт „ЕПП” в Община Чирпан 
 


