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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

По докл. записка №780/29.09.2022 г., относно: Кандидатстване на Община 

Смядово с проектно предложение с наименование „Закупуване на лекотоварен 

автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. 

Смядово“ пред Фонд „Социална закрила“ 

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗСУ,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 355 

 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО дава съгласие Община Смядово да кандидатства по 

Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд" на Фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение: „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за 

нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Смядово“ на обща стойност 63 600,00 /шестдесет 

и три хиляди и шестстотин лева и нула стотинки/ с вкл. ДДС. 

2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО дава съгласие за осигуряване на собствено участие 

на Община Смядово за съфинансиране на проекта в размер на 44% от стойността на проектното 

предложение в размер на 27 984,00 лв. (двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и четири 

лева и нула стотинки) с включен ДДС, от бюджета на Община Смядово. 

 

3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО одобрява заплащането на цялата сума при доставката 

на лекотоварния автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. 

Смядово, закупен в изпълнение на дейностите на проектното предложение по т. 1 от Община 

Смядово, съгласно условията на Целевата програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд". 

4. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО упълномощава Кмета на община Смядово да 

извърши всички необходими действия по представянето на проектното предложение, съгласно 

изискванията на Фонд „Социална закрила” и всички приложими документи за кандидатстване. 

5. На основание чл. чл. 60, ал. 1 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО допуска 

предварително изпълнение на решението, за да се осигури живота и здравето на гражданите, да се 

защитят особено важни обществени интереси, поради опасност, че може да бъде осуетено или 

сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда. 

 Мотиви: Домашен социален патронаж гр. Смядово предоставя социални услуги за 

осигуряване на помощ и подкрепа за организиране на ежедневния живот на възрастните хора и 
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лицата със специфични потребности, с оглед запазването им в тяхната обичайна домашна среда, 

както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяването настаняването в институции.  

 ДСП-гр. Смядово осигурява топъл обяд на над 400 лица от най-уязвимите и рискови групи 

на населението в общината.  

 С цел осигуряване на всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата е 

наложително възможно най-бързо да се кандидатства по Целева програма "Патронажна мобилност за 

доставка на топъл обяд" на Фонд „Социална закрила” за закупуване на нов неупотребяван автомобил. 

 При изпълнението на решението следва да се спазват изискванията на Фонд „Социална 

закрила“.  

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 


