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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

 

Относно: Кандидатстване на Община Неделино за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Неделино 

има възможност да кандидатства за предоставяне на 100% безвъзмездна помощ с 

проект „ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, 

РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕДЕЛИНО”.  

Цел на настоящата процедура е предоставяне на възможности за по-добро 

съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, 

осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за 

превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за 

работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с 

професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и 

икономическа активност на родителите, а от друга да се запази качеството на работната 

сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се 

трудов пазар.  

Дейностите по операцията оказват преки ползи към работодателите, изразяващи 

се в осигуряването на по-голям ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна 

работна сила. Настоящата операция е и в отговор на Директива (ЕС) 2019/1158 на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между 

професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, чрез която е 

установено, че родителите и лицата, полагащи грижи, възползвайки се от равновесие 

между професионалния и личния живот, увеличава заетостта сред жените, осигурява 

по-високи доходи и кариерно развитие. 

Дейностите включени в проект „ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В 

ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕДЕЛИНО” са както следва:  
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- Осигуряване на социални придобивки в Община Неделино (кът за деца), 

посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на 

почасови грижи за минимум 15 деца, до 12 годишна възраст за периода до 12 

месеца; 

- Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на 

възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, 

свързано с полагане на грижи за деца; 

- Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за 

полагане на грижи за деца; 

- Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за 

почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. 

Крайният срок за кандидатстване е 15.12.2020 г. 

За кандидатстване на община Неделино с проектното предложение е необходимо 

да бъде представено решение на общинския съвет, с което се дава съгласие за участие 

по конкретната процедура. 

В тази връзка предлагам Общински съвет – гр. Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

                                               ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 7,  

и чл. 20 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства по Процедура 

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, за финансиране на проект „ОБОСОБЯВАНЕ НА 

ДЕТСКИ КЪТ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДЕЛИНО”, на обща стойност до 150 000 лева. 

2. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

  

 

С уважение,  

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 

 


