
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 706 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Обновяване на 

специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари 

хора ”Мария Луиза” – град Свищов” за финансиране от 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 раздел III, т. 3. 4. от Обявление 

за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране 

от Фонд „Социална закрила” 2022 година и предложение с Вх. № 1313/25.03.2022 

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 проект “Обновяване на 

специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора “Мария Луиза” – 

гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на 

труда и социалната политика. 

2. Разрешава ползването на средства в размер на 7 074.00 лв. (което е 20 % от 

общия бюджет) за съфинансиране от бюджета на  Община Свищов. 

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

на Министерството на труда и социалната политика с проект “Обновяване на 

специализираното обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора “Мария Луиза” – 

гр. Свищов“. 

Проектът предвижда закупуване на 11 броя нови болнични легла – 

електрически с 5 функции за потребителите в отделение за лежащо болни в Дом за 

стари хора ”Мария Луиза” – град Свищов, в комплект с 11 броя болнични матраци 

– антидекубитални – водоустойчиви, антибактериални и хипоалергични и                     

11 прикреватни шкафчета – метални с маса за удобство на потребителите при 

хранене; както и 1 мобилен лифт за пациенти – електрически, с необходимите 

технически характеристики за по-лесно и щадящо обслужване на настанените 

лица. Отделението за лежащо болни е с възможност за настаняване на 54 от 

потребителите и към момента е запълнено.  



Съгласно Методиката за разпределяне на средствата от Фонда е задължително 

собствено участие, не по-малко от 10%. Общата сума на проектното предложение е 

35 370,00 лева, от които от ФСЗ – 28 296,00 лв. и собствен принос на Община 

Свищов – 7 074,00 лв., което представлява 20% от общата сума. Съгласно 

Методиката за оценка на проектните предложения, предвидените от Община 

Свищов 20 % собствен принос, осигуряват максимален брой точки  от раздела. 

С реализирането на проектното предложение ще се изпълни основната цел: 

Повишаване качеството на живот на настанените лица в отделението за лежащо 

болни в ДСХ „Мария Луиза” – град Свищов, чрез гарантиране материалните  

условия и правилно организиране на безопасна и сигурна  среда за потребителите  

в невъзможност за самообслужване. Едновременно с това ще се гарантира домашен 

уют и комфорт, задължително съобразен с основните композиционни и 

функционални изисквания. Подобряването на средата ще спомогне за запазване на 

личното достойнство на потребителите, усещане за повишена самостоятелност и 

контрол над ситуациите. 

ДСХ е специализирана институция, с капацитет 125 места и функционира като 

Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст и лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за самообслужване /лица, навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за 

социално осигуряване, включително и онези от тях, които имат % намалена 

трудоспособност, установена с Експертно решение на ТЕЛК/. В ДСХ се настаняват 

потребители от цялата страна.  

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри  средата в 

отделението за лежащо болни – битова и работна, както и ще помогне за                     

по-безопасното и по-хуманно обслужване на настанените потребители в най-тежко 

здравословно състояние  

Целите на проектното предложение отговарят на целите на Фонд „Социална 

закрила“ и Общинския план  за развитие на Община Свищов. 

 
В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


