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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Целева програма за 

подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални 

услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на 

страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, 
утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и 

социалната политика. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Със заповед № РД01-325/28.05.2020 г. на министъра на труда и социалната 

политика са утвърдени реда и условията за реализиране на Целева програма за 

подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални 

услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната 

и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, изпълнявана от Фонд 

„Социална закрила“.  

Целта е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, 

които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от 

резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, както и 

да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния 

материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на 

учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях 

възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по 

професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и 

скъсяване на прехода от училище към работното място. 

Общ бюджет на програмата – до 1 000 000 лв. 

Допустими разходи: 

1. Закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна 

конфигурация и/или преносим компютър; таблет; принтер/мултифункционално 

устройство.  

2. Закупуване на рутер; 

3.  Заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г. 

Една община може да получи финансиране за технически средства, съобразно 

следната финансова рамка: 

а)  за закупуване на компютърна конфигурация с лицензиран софтуер с 

единична стойност до 800 лв. 

б) за закупуване на преносим компютър с лицензиран софтуер с единична 

стойност до 700 лв. 

в) за закупуване на таблет с единична стойност до 300 лв. 



г) за закупуване на принтер/мултифункционално устройство с единична 

стойност до 300 лв.  

д) за закупуване на рутер с единична стойност до 30 лв. 

Кандидатът определя бюджета на проектното предложение за закупуване на 

технически средства и/или за заплащане такса интернет, предназначени за всички деца 

и младежи, които учат, като средствата за едно учащо дете/младеж да не надвишават 

500 лв. 

Краен срок за подаване на проектното предложение - 15.07.2020 г. 

Допустими за кандидатстване по настоящата програма на територията на 

община Смолян са два центъра за настаняване от семеен тип, намиращи се в кв. 

Каптажа и кв. Устово, град Смолян и един дом за деца лишени от родителска грижа, 

намиращ се в село Широка лъка. 

В проектното предложение на Община Смолян ще бъдат включени следния брой 

лица, настанени в съответните социални услуги:  

• ДДЛРГ „Катя Ванчева“, с. Широка лъка: 9 деца от I. до VII. клас 

• ЦНСТДБУ /3 – 12г./ гр. Смолян, кв. Каптажа: 10 деца от II. до IX. клас 

• ЦНСТДБУ /13 – 18г./ гр. Смолян, кв. Устово: 11 деца от VIII. до XII. клас. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.23, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да участва с проектно предложение по Целева 

програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, 

настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа 

от I до XII клас, пред Фонд „Социална закрила“. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подготви необходимата документацията 

за кандидатстване в съответния срок.  

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 

  


