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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура 

„Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014 - 2020“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно Споразумение за финансиране № РД09-72 от 22.06.2011 г. между община Елена 

и Министерството на труда и социалната политика, Община Елена в продължение на три 

години изпълнява проект „За по-добро детство”, финансиран от Министерството на труда 

и социалната политика по проекта за социално включване.  

Основните цели на проекта са: 

- Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата и 

уязвими групи родители 

- Осигуряване на подкрепа за деца и семейства в трите сфери на живот: ежедневен 

живот, дневни и образователни грижи и здравни грижи. 

Проектът за социално включване си поставя за цел постигането на следните резултати: 

- Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с  

увреждания на възраст до 7 години; 

- Повишено общо благосъстояние на децата; 

- Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на 

деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години. 

Тук са включени общински подпроекти за предоставяне на пакет от интегрирани 

социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както 

и за деца с увреждания и техните семейства.  Основна особеност на услугите е, че те са 

интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с 

целевите групи, така и по отношение на  самият характер на услугите – социални, здравни, 

услуги за предучилищна подготовка и т.н.  
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За целите на проекта в момента съществува Център за ранна интервенция. Същият е 

разположен в помещения, намиращи се на ул. „Паисий Хилендарски“ №2 в гр. Елена. 

Състои се от осем помещения, включително и сервизни, които са основно ремонтирани и 

приспособени за осъществяването на услугите по проекта, които са предназначени за хора 

от целевите групи. Финансирането на всички дейности беше обезпечено до края на 2015 г. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 

2020” откри процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

ВG05М9OР001 - 2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Процедурата дава възможност 

за осигуряване на устойчивост на проекта за социално включване, финансиран със заемни 

средства от Световната банка. Община Елена е посочена като конкретен бенефициент по 

процедурата и има право да кандидатства за финансиране в размер до 338 524 лв. 

безвъзмездна финансова помощ. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. 

Общината има поет ангажимент да осигури устойчивост на проекта за социално 

включване, който приключи в края на 2015 г. Настоящата схема дава възможност да се 

осигури финансиране за продължаване на услугите за ранно детско развитие - ранна 

интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и 

родители, подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация, допълнителна 

педагогическа подготовка за равен старт в училище. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия, Общински съвет Елена: 

Възлага на кмета на община Елена да подготви и подаде пред управляващия орган 

проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001 - 2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014- 2020“ 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


