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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  Петър Андреев Киров - Кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение за изпълнение на 

инвестиция по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка 

на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ 

от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

На 09.12.2022 година са публикувани утвърдени Условия за кандидатстване по 

процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, чрез директно 

предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в 

пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за 

възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за 

предоставянето на услугата. 

Допустими кандидати са общините на чиято територия функционира социална услуга 

„Дом за стари хора“. 

На територията на Община Елхово подлежащ на реформиране е Дом за стари хора в  с. 

Чернозем с капацитет 16 потребители. 

Минималният размер на средствата за конкретно предложение за изпълнение на 

инвестиция е 50 000 лв., а максималния размер следва да е съобразен с необходимостта от 

ремонт, оборудване и капацитет на сградния фонд на съответния дом за стари хора. 

Допустими за финансиране са следните дейности : 

1. Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд, във връзка с 

процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в 

съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги 

(включително ново строителство-изграждане, както и пристрояване, 

реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото 

им дворно пространство;  

2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.  

При хипотеза, че съществуващият сграден фонд не е икономически целесъобразно да се 

реформира, може да се изгради изцяло нова материална база за услугата. 

 За целите на процедурата, кандидатът следва да представи Решение на Общинския съвет 

за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, с 

което се декларира, че: 

- социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде 

поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по 

инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на 

Структура за наблюдение и докладване ; 



- предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, 

няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на 

приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за 

окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Елхово да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово : 

 

1. Дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект по 

процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари 

хора“ от Механизма за възстановяване и устойчивост. 

2. Декларира, че социалната услуга „Дом за стари хора“ за резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на 

приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за 

окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване. 

3. Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по инвестицията, 

няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на 

приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за 

окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване. 

4. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.   

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

 

Кмет на община Елхово 

 


