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ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за подаване на проектно предложение от 

Община Чирпан по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На 11.11.2022 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на 

управляващ орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, обяви Процедура  

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритет 2: „Социално включване 

и равни възможности”. 

 Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, 

включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция 

на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с 

детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската 

гаранция за детето (ЕГД). 

      Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+). Дейностите по проектите се изпълняват на 

територията на Република България,  като се спазва Класификацията на териториалните 

единици за статистически цели в България. Дейностите се изпълняват на територията на два 

типа региони: 

 – регион в преход (Югозападен регион (ЮЗР), (NUTS-2), който включва София град (столица); 

София област; Област Благоевград; Област Перник; Област Кюстендил; 

- слабо развит регион (NUTS-2), който включва BG31 Северозападен регион, BG32 Северен 

централен регион, BG33 Североизточен регион, BG34 Югоизточен регион,  BG42 Южен 

централен регион, където попада Община Чирпан. 



 

 

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности: 

-  по Специфична цел 2:  

1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на 

гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния 

календар;  

2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. 

програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за 

включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;  

3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при 

децата. 

- по Специфична цел 3: 

1. Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно 

консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция 

за деца с увреждания и затруднения в развитието;  

2. Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;  

3. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до 

завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; 

4. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно 

образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от 

постоянни медицински грижи;    

5. Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-

годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи 

системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и 

посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за 

пазара на труда и др.; 

6. Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците 

на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна 

интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на 

подкрепата, и др. 

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 81 281 936 лв.  

Операцията е в съответствие с Регламент 1407/2013 г., публикуван в Официален вестник на ЕС 

от 20.12.2013 г. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно проектно 

предложение,  съгласно Регламент 1407/2013 е в размер на левовата равностойност на 200 000 

евро или 391 166,00 лева. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите/партньорите.  

Дейностите по проекта следва да са с продължителност не повече от 40  месеца, и да 

приключат не по-късно от 31.12.2026 г. 

Община Чирпан в качеството си на конкретен бенефициент по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., подготвя проектно предложение за 

кандидатстване. 



       Съгласно  условията за кандидатстване по Процедурата, за подаване на проектно 

предложение, от кандидата се изисква да приложи препис от Решение на Общински съвет за 

даване на съгласие за подаване на проектно предложение по конкретната процедура. 

 

      С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027 г., предлагам  на  Общински съвет – Чирпан да приеме следното    

                                 

                                                            РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-

2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., 

Общински съвет – Чирпан: 

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да подаде проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата” , Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности” по Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката и подаването на проектното 

предложение. 
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