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Относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална 

закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната 

база на Обществена трапезария, гр. Шумен чрез извършване на ремонтни дейности” и 

осигуряване на съфинансиране по проекта 

 

 

Уважаеми професор Беджев, 

Дами и господа Общински съветници, 

 

 

Фонд „Социална закрила” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

към Министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл.25 от Закона 

за социално подпомагане. Фондът финансира проекти, свързани с изграждане на нова, 

реконструиране и модернизация на материалната база за предоставяне на социални 

услуги, в това число за социалната услуга „обществена трапезария“. За средства пред  

фонд ”Социална закрила” могат да кандидатстват общини, физически и юридически 

лица, доставчици на социални услуги.  

Допустимата максимална стойност на общия бюджет на проект е до  30 000 лв., 

от които от Фонд „Социална закрила“ до 27 000 лв. от фонда (90 %) и собствен принос 

на кандидата – не по-малко от 10%  

Срокът за кандидатстване тази година е до 30 април 2018 г., като решения за 

одобряване на подадени проектни предложения се вземат на периодични заседания на 

Управителния съвет на фонда. 

 Община Шумен подготвя проект за кандидатстване пред Фонда за извършване 

на ремонтни дейности и газифициране на сградата на Обществена трапезария, гр. 

Шумен. С реализацията на проекта ще се подобри материалната база, както и 

качеството на обслужване на потребителите на социалната услуга.  

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 

на Общински съвет – Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Дава съгласие Община Шумен да кандидатства с проектно предложение 

„Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. 

Шумен чрез извършване на ремонтни дейности” пред Фонд „Социална закрила” към 

Министерство на труда и социалната политика. 



 2. Необходимите средства за съфинансиране на проекта от Община Шумен да 

бъдат от бюджета на общината за 2018г., с източник собствени приходи. 

3. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано 

с изискуемите документи съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”. 

4. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

 

 

Предложил: 

Д-р Светлана Маркова 

Зам.-кмет СПЗ 

 

 

 

Съгласувал: 

Петранка Петрова 

Директор на дирекция СПЗ 

 

Изготвил: 

А. Шаренкова 

Младши експерт СП 

 

 


