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 Компонент „Придобиване на дълготрайни
активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.” с проект:
“Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – гр.
Чирпан”. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2020 г.
Основната цел на проектно предложение е подобряване на материалната база за приготвяне
на храна за уязвими лица и повишаване качеството на социалната услуга „Домашен социален
патронаж” в Община Чирпан, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.
По проекта се предвижда да бъде закупено кухненско оборудване и обзавеждане необходимо
за нуждите на ДСП по приготвяне на храната на потребителите на услугите. По проекта ще бъдат
закупени:
1.
2.
3.
5.

3 броя „Печка електрическа с 6 плочи + електрическа конвекционна фурна” - 8 397,19 лв./бр.;
Електрическа плоча за печене-оребрена – 3 724,39 лв.;
Хладилник с 3 врати, изцяло от неръждаема стомана – 4 576,33 лв.;
Фризерен сандък – 1 478,35 лв.

Проектът е на обща стойност 34 970, 64 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.
Също така задължителен документ, който се изисква на етап кандидатстване е Решение на
Общински съвет за кандидатстване и осигуряване на собствения принос на кандидата.
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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
„Социална закрила” и да поеме ангажимент да осигури финансов принос в размер на 3 497,06 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:
“Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – гр.
Чирпан”.
2.

Поема ангажимент да осигури собствен финансов принос в размер на 3 497,06 лв. с ДДС.

Вносител:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан
Съгласувал:
ИВАНКА ИВАНОВА
Главен Юрисконсулт
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