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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 за подпомагане 

образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от 

държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас, утвърдена със Заповед № РД-01-325/28.05.2020г. от МТСП.  

Единствената услуга от този тип на територията на Община Чирпан е ЦНСТДМУ. С 

настоящият проект “Закупуване на технически средства за „Център за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания” – гр. Чирпан” целим да осигурим технически средства, 

които ще улеснят учебният процес на настанените деца и младежи с увреждания.  Крайният срок 

за подаване на проектните предложения е 15.07.2020 г. 

 

Основната цел на проектно предложение е осигуряването на непрекъснат учебен процес, 

бъдещо дистанционно обучение, както и пълноценна социализация. Всичко това ще създаде една 

благоприятна среда за живот на децата. 

 

 

По проекта се предвижда да бъдат закупени технически средства, необходими за нуждите на 

ЦНСТДМУ – гр. Чирпан, както следва: 

 

1. Мултифункционално устройство – 1 бр., на стойност 299 лв. с ДДС 

2. Рутер – 1 бр., на стойност 27,99 лв. с ДДС 

3. Компютърна конфигурация с лицензиран софтуер – 2 бр., на стойност 1 312 лв. с ДДС 

4. Преносим компютър с лицензиран софтуер – 2 бр., на стойност 1 378 лв. с ДДС 

5. Таблет – 6 бр., на стойност 1 794 лв. с ДДС 
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Проектът се финансира безвъзмездно и е на обща стойност 4 810,99 лв. с ДДС.  

 

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

самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет – Чирпан да даде своето 

съгласие за кандидатстване към Фонд „Социална закрила” с проектно предложение в размер на 

4 810,99 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, Общински съвет – Чирпан:  

 

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

“Закупуване на технически средства за „Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания” – гр. Чирпан” в размер на 4 810,99 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Марияна Кривошапкова 

Зам. кмет на Община Чирпан 

Упълномощена със Заповед РД-09-465/16.06.2020 г. 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Лиляна Атанасова 

Юрисконсулт 
 

 

Изготвил: 

Снежана Спасова 

Ст. експерт – „ЕПП” 


