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РЕШЕНИЕ № 261 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 25.11.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Чупрене по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.0 02 –   „Укрепване на общинския 

капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г. 

На основание чл.17,ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

                 Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

1. Община Чупрене да подаде проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския 

капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности”, Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027г 

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

действия по т.1 

3.  На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесулния кодекс, Общински съвет – 

Чупрене допуска предварително изпълнение на Решението, поради защита на важни обществени 

интереси, а именно кратките срокове за предоставяне на проектното предложение. 

 

Мотиви: Във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., Община 

Чупрене подготвя проектно предложение за кандидатстване. 

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и 

улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез предоставяне на финансови средства за 

развитие и укрепване на общинския капацитет. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

са допустими за финансиране следните дейности: 

Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и 

създаване на работни места (фронт-офиси). 
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Дейност 2: 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. 

Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните 

услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ). 

Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ 

от потребностите от социални услуги. 

Дейност 5: 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. 

Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на 

социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при 

ползване на социална услуга. 

Дейност 7: 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. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет”, е в 

размер на 45 113 лева. Проектните дейности могат да се предоставят до 24 месеца и следва да 

приключат до 31.12.2025г. 

 

 

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 
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„ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

Предложението  се приема. 

 

 

 

Протоколчик :                                             Председател ОбС :     

                   / Е. Петрович/                                                                            / И.Велков / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


