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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 с проектно предложение по целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от 

Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално 

подпомагане 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Неделино е допустим бенефициент по обявена в средата на месец 

септември програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Настоящата процедура 

има за цел да подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на нови 

неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на 

услугата. 

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика 

финансира закупуването на нови лекотоварни автомобили от общините, като общият 

финансов ресурс на целевата програма е в размер на 3 000 000 лв. По програмата могат 

да кандидатстват общини, които управляват Домашен социален патронаж и 

предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 

– 2027 г. 

Минималните характеристики на автомобилите за нуждите на Домашен социален 

патронаж са: обем на товарната зона - минимум 3 кубични метра, 1+1 брой места и 

минимум 480 кг полезен товар. Има изисквания превозното средство да е минимум с 3 

години гаранция и покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране. 

Финансовата рамка на всяко проектно предложение за закупуване на нов 

неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна, финансиран от Фонд 

„Социална закрила“ е до 36 000 лв., с ДДС. 

На етап кандидатстване е необходимо общините да декларират и представят 

решение на Общинския съвет за: 

- Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по настоящата Целева 

програма; 

- Осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет; 

- Заплащане на цялата сума при доставката на автомобила; 

Кандидатът следва да заплати цялата сума при доставката на автомобила, като 

частта, представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на 

извършените дейности. 

Кандидатстването с проектни предложения е със срок до 17:30 часа на 25.11.2022 г. 

Предвид възможностите на целевата програма, община Неделино има готовност да 

кандидатства с проектно предложение. 
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В тази връзка предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията за 

кандидатстване по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона 

за социално подпомагане, Общински съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства и изпълнява проектно 

предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал.1, т. 2 от 

Закона за социално подпомагане; 

2. Дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 20,01% от общия 

бюджет на проектното предложение; 

3. Дава съгласие община Неделино да заплати цялата сума при доставката на 

автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от Фонд „Социална 

закрила“ бъде възстановена след приемане на извършените дейности. 

4. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши всички необходими 

действия при кандидатстване и реализиране на проекта. 

5. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

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

 

Мотиви:  

 Предвид краткия срок, а именно 25 ноември 2022 г., в който Община Неделино 

трябва да изпрати проектното предложение и документите към него в Министерство на 

труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила“ и обстоятелството, че един от 

критериите за подбор е поредността на входиране на проектните предложения е 

необходимо предварително изпълнение. 

 

 

 

 

С уважение,   

БОЯН КЕХАЙОВ          

Кмет на община Неделино  

 

 


