
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 862 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 29.09.2022 г., Прот. № 55 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение 

“Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 

Свищов” за финансиране по Целева програма “Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд” към Фонд „Социална 

закрила“ на Министерство на труда и социалната политика 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с т. 6 и т. 7 от раздел III на Целева 

програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” (Приложение № 1 към 

Заповед № РД-25-13/23.09.2022 г. на Министъра на труда и социалната политика) и 

предложение с Вх. № 1578/28.09.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проектно предложение 

“Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Свищов” за 

финансиране по Целева програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд” към Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната 

политика. 

2. Дава съгласие Община Свищов да осигури, за сметка на бюджета на Община 

Свищов, 20% съфинансиране от общия бюджет (8000.00 лв.) за изпълнение на 

предвидената дейност в проектно предложение “Патронажна мобилност за доставка 

на топъл обяд в община Свищов” – закупуване на нов лекотоварен автомобил за 

разнос на храна до потребителите на услугата топъл обяд. 

3. Дава съгласие Община Свищов да заплати цялата сума на закупения нов 

лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата топъл обяд 

по проект “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Свищов”, 

при доставката му.  

4. Дава съгласие Община Свищов да гарантира ползването на лекотоварния 

автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата топъл обяд, за период не 

по-малко от 3 години след реализиране на проект “Патронажна мобилност за 

доставка на топъл обяд в община Свищов” и до изтичане на гаранционния срок на 

автомобила. 



МОТИВИ: Община Свищов ще кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ 

на Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение 

“Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Свищов” по Целева 

програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”. Проектът предвижда 

закупуване на НОВ лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на 

услугата топъл обяд. Настоящата програма има за цел да подпомогне социалната 

дейност на общината.  

Домашен социален патронаж в община Свищов изпълнява проект топъл обяд от 

2016 година по всички схеми и програми на МТСП. Към настоящия момент се 

предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19 в община Свищов“ до 30.09.2022 г. и е изготвено проектно предложение по 

новата процедура BG05SFPR003- 1.001 „Топъл обяд” за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс от 

01.10.2022 г. за срок 3 години и капацитет 100 потребители. 

Домашен социален патронаж в гр. Свищов се утвърди като една от най-важните 

публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено 

цялото общество. Дейността се оказа изключително ефективна,  помагайки на 

възрастните хора да се справят със създалата се ситуация, като разшири своето поле 

на приложение и сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във 

връзка с последиците от разпространението на COVID-19. 

Съгласно Методиката за разпределяне на средствата по фонд „Социална 

закрила“ е задължително собствено участие, не по-малко от 10%. Общата стойност 

на проектното предложение е 40 000,00 лева, от които се кандидатства за 

финансиране от фонд „Социална закрила“ – 32 000,00 лв. (80%). Предвижда се 

собствено финансиране от Община Свищов в размер на 8 000,00 лв., което 

представлява 20% от общата стойност на проекта, тъй като съгласно Методиката за 

оценка на проектните предложения, предвидените от Община Свищов 20% 

собствено участие ще осигурят максимален брой точки от съответния раздел. 

Съгласно условията на Целева програма “Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд” кандидатът следва да заплати цялата сума при доставката на 

автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от фонд „Социална 

закрила“, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности, както и да 

гарантира ползването на лекотоварния автомобил за разнос на храна до 

потребителите на услугата топъл обяд, за период не по-малко от 3 години след 

реализиране на проект “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община 

Свищов” и до изтичане на гаранционния срок на автомобила. 

Целите на проектното предложение отговарят на целите на Фонд „Социална 

закрила“ и Общинския план  за развитие на Община Свищов. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


