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ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Подаване на проектни предложения по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

КАПАЦИТЕТ и BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА по Програма „Развитие 

на човешките ресурси” (П РЧР) 2021-2027 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В момента тече период за кандидатстване чрез подаване на проектни предложения по 

процедури за безвъзмездна финансова помощ по П РЧР 2021-2027: 
 

1. BG05SFPR002-2.002 - „Укрепване на общинския капацитет” до 16.01.2023 г. и 

2. BG05SFPR002-2.003 - „Бъдеще за децата” до 20.01.2023 г. 

 

Община Братя Даскалови е в кръга на потенциалните бенефициенти на помощта, а 

Управляващ орган по програмата е Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти” на Министерството на труда и социалната политика.  

 

Целите на процедурите са както следва: 

Процедура BG05SFPR002-2.002 - „Укрепване на общинския капацитет” е насочена към 

подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите 

към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. 

Основен приоритет на операцията е предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в 

изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с 

увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП), което ще позволи плавното и 

безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и 

ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-

уязвимите групи от населението на общината.  

Максималният размер на помощта, за която Община Братя Даскалови може да 

кандидатства е в размер на 28 669 лв. 

 

Процедура BG05SFPR002-2.003 - „Бъдеще за децата” е насочена към 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, 
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намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване 

качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).   

Максималният размер на помощта, за която Община Братя Даскалови може да 

кандидатства е в размер на 391 166 лв. 

Реализацията на подобни социални проекти ще е от полза както за служителите на 

Община Братя Даскалови, ангажирани в процеса по предоставяне на социални услуги, така и 

за децата, които имат нужда от помощ и са в неравностойно положение.  

Ангажиментът на общината ще се състои в постигане целите на проекта, без поемане 

на финансови ангажименти. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да приеме 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, Общински съвет Братя Даскалови, реши: 

 

1. Дава съгласие Община Братя Даскалови да кандидатства за финансиране по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - 

„Укрепване на общинския капацитет” и BG05SFPR002-2.003 - „Бъдеще за децата по Програма 

„Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021-2027. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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