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ОТНОСНО: Предоставяне на временна финансова помощ на Народно
читалище "Просвета – 1870“ с. Тича за изпълнение на проект „Социално
предприемачество без граници на територията на община Котел”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 01.03.2021 г. между Управляващия орган на ОПРЧР 2014 – 20202, МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица“ и Народно читалище "Просвета – 1870“ с. Тича бе
подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ Договор № BG05M9OP001-
2.097-0001-C01 за изпълнение на проект „Социално предприемачество без граници
на територията на община Котел”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.097-0001 е финансиран от Европейския социален фонд по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-
2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост “, реализирана в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица.“

Целта на проект „Социално предприемачество без граници на територията на
община Котел” е да улесни на достъпа на заетост и насърчаване осигуряването на
социално включване на лица от уязвимите групи чрез създаване на подходящи
условия за тяхната професионална и социална интеграция в сферата на социалната
икономика.

Специфичните цели на проекта са:
1. Да бъде създадено "зелено" социално предприятие от Народно читалище

"Просвета – 1870“ с. Тича;
2. Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;
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3. Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи,
включени в заетост;

4. Да се разкрият на нови работни места и осигури подкрепа, подпомагане и
мотивиране;

5. Да се предоставят възможности за справяне със социална и професионална
изолация;

6. Да се създадат подходящи условия на работното място чрез закупуване на
необходимата техника и материали;

7. Да се подпомогне преодоляването на икономическата диспропорция и
разкриване на работни места в населените места извън общинския център
Котел;

8. Да се популяризират социалните предприятия. Подобряване на условията за
устойчива и качествена заетост на жителите на територията на МИГ "Котел,
Сунгурларе и Върбица".

9. Проектът предвижда да бъде създадено "зелено" социално предприятие в с.
Тича, община Котел. Предприятието ще бъде създадено като специализирано
звено за строителни и ремонтни работи, озеленяване и поддържане на градския
интериор, поддържане, ремонт и експлоатация на общинска собственост.

По проекта е създадено „Зелено социално предприятие“. Специално подбрани и
назначени на 01. 07. 2021 г. са 17 лица от уязвими групи (безработни и неактивни):
Работник озеленяване - 16. 00 на трудов договор на пълно работно време; Технически
координатор - 1. 00 на трудов договор на непълно работно време. С тях са сключени
трудови договори за 11 месеца. (Дейност 1)

Започнат е ремонта на помещенията. Предвижда се ремонтът да включи следното:
Подмяна на вътрешни врати – предвижда се подмяна на съществуващите вътрешни
врати към помещенията; Ремонт на помещения - шпакловка, замазване, циклене на
подови настилки и прочие. За нуждите на предприятието ще бъдат закупени:
компютърна система - 1 бр, маси -минимум 8, столове - минимум 18, бюро с офис стол,
архивен шкаф, гардероб за съхранение на работно облекло и инвентар. Избран е
изпълнител и предстои закупуването на инвентар за работа на социалното
предприятие - бензинова мотофреза - 1 бр.; бензинови моторни коси - 15 бр. (Дейност
2)

За работниците в социалното предприятие са осигурени 3-ма наставници на
доброволни начала, които да работят с тях и да ги подпомагат. (Дейност 4)

На 10. 11. 2021 е подадено Искане за плащане, което е в процес на проверка от
страна на УО на ОПРЧР 2014 -2020.

Неотложността произтича от следното : НЧ „Просвета - 1870“ – с. Тича не
разполага с наличен финансов ресурс и е в невъзможност да разплати трудовите
възнаграждения на наетите по проекта хора. Сериозна е опасността същите да не
получат заплатите си за месец ноември и месец декември. Това поражда социално-
икономически проблем сред хората и техните семейства.Предстоящите коледни и
новогодишни празници задълбочават още повече тези негативни последици.

Във връзка с необходимостта от разплащане на заложените проектни дейности –
Възнаграждения на целевата група МОЛЯ неотложно да бъде отпусната временна
финансова помощ в размер на 18 000 лева.

Моля това предложение да се разгледа на основание чл. 49, ал.1 и ал.2 от
ПОДОСКНКВОА на Общинския съвет – Котел.

Във връзка с това на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Котел да
вземе следното решение



Р ЕШ Е Н И Е:

1. Общински съвет – Котел дава съгласие да се осигурят необходимите
средства за временна финансова помощ в размер на 18 000.00 (осемнадесет хиляди)
лева на Народно читалище "Просвета – 1870“ с. Тича които да бъдат използвани за
изпълнение на проект „Социално предприемачество без граници на територията на
община Котел”, Договор за безвъзмездна финансова помощ Договор №
BG05M9OP001-2.097-0001-C01;

2. Средствата по т.1 да се осигурят от Резерв за непредвидени и
неотложни разходи от Бюджета на Община Котел ;

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК и във връзка с изпълнение на
заложените дейности, допуска предварително изпълнение на решението.

4. Възлага на Кмета на Община Котел да подготви необходимите
документи за получаване на предоставената временна финансова помощ.

С уважение,

КОСТА КАРАНАШЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Съгласували:
Р. Стоилов – заместник-кмет

Д. Николов - гл. юрисконсулт


