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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 185 

 

взето с Протокол № 15 от извънредно заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 29.12.2016 година 

  

 

            По т. 1 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

Подаване на проектно предложение в процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

ВG05М9ОР001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, Компонент 1 и Компонент 2 и 

Съгласие за създаване на социални/интегрирани услуги по Компонент 1 и 

Компонент 2” 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 18 ал.1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане и Чл. 36в, 

ал. 3 т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

          1.Общински съвет дава съгласие община Садово да кандидатства в 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.005 

„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“, Компонент 1 и Компонент  

          2. Общински съвет дава съгласие за създаване на социални/интегрирани 

услуги по Компонент 1 и Компонент 2: 

� Дейност по Компонент 1 „Професионално информиране и консултиране, 

вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на 

лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания.“ – 

идентифициране на минимум 50 лица; провеждане на три информационни 

срещи; изработване на Ръководство. 

� Дейност по Компонент 1 „Подобряване на достъпа до услуги за кариерно 

развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на 

трудовата активност на членовете на семейства с деца /включително с 

увреждания/.“ – идентифициране на минимум 50 лица;  провеждане на 

психологическо и професионално консултиране на 50 лица; провеждане на 

мотивационни обучения. 



� Дейност по Компонент 1 „Предоставяне на обучение за повишаване на 

професионалната квалификация или придобиване на нова.“ - 35 лица ще 

преминат обучение за придобиване на професионална квалификация. 

� Дейност по Компонент 1 „Осигуряване на заетост на лицата, полагащи 

грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на 

посреднически услуги и/или обучение.“ – сключване на 10 трудови договори с 

лица с увреждане и доставяне на офис оборудване. 

Услугата, която ще се реализира в рамките на Компонент 2 е "Социален 

асистент".  

� Дейност по Компонент 2  „Реализация на интегрирани подходи за 

мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи 

грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни 

хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/.“ – идентифициране 

на потребители на услугите социален асистент и личен асистент - 50 лица; 

разработване на планове -50 бр.; сключване на договори с потребители - 50 бр.; 

сключване на договори с асистенти - 50 бр., от които 25 лица ще предоставят 

услугата Социален асистент и 25 лица ще предоставят услугата Личен асистент 

в домашна среда. 

� Дейност по Компонент 2 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване 

достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни 

мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.“ – 

идентифициране на минимум 30 лица, провеждане на психологическо 

консултиране на 30 лица, провеждане на мотивационни обучения. 

3.Общински съвет дава съгласие за разширяване на дейността на съществуващ 

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда. 

 
 
 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    14 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                  
                                                                      
                                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК:  /п/ 
                                  /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 
  

 


