СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА II – БРОЈ 2

ДИМИТРОВГРАД, 29.01.2018.
СТРАНА 1

На основание член 20. алинея 1. Закон за социална защита („Официален вестник РС“
24/2011), член 46. алинея 1. точка 2) Закон за местно управление (“Официален вестник РС”, №
129/07, 83/14 – държ. закон и 101/16 – държ. закон), член 78. алинея 1. точка 2. Статут на
община Димитровград („Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16),
член 3. алинея 3. и член 7. на Решението за оформяне на бюджетен фонд за социална защита
и програми на социали и хуманитарни организации („Оф.вестник на град Ниш“, № 156/16),
Общинският изпълнителен съвет Димитровград, на сесията проведена на 24.01.2018 година,
прие следната:

ПРОГРАМА НА РАБОТА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И
ПРОГРАМИТЕ НА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
I СРЕДСТВА
Чрез Решение за бюджета на община Димитровград за 2018 година в рамките на
раздел 5, глава 16 – Бюджетен фонд за социална защита и програми на социохуманитарни организации (в следния текст: Фонд), определят се средства в
размер на 1.000.000,00 динара предназначени за реализация на дейности и
програми, насочени към развитие и подобряване на положението на социално
слабите и маргинализирани категории от обществото ма местно ниво.
Средствата в рамките на Фонда се реализират въз основа на Обществен
конкурс, който обявява кметът на Общината, провежда го Комисия оформена от
Общинския изпълнителен съвет Димитровград, техническа подкрепа за реализацията
на програмата, конкурса провежда Групата за обществени поръчки, местно
икономическо развитие и проектно планиране, в Общинското управление
Димитровград.
II ЦЕЛИ
Целта на програмате е създаване на възможности за постигане на общ отговор
на предизвикателствата в системата на социалната защита чрез компетентно
ангажиране на всички обществени ресурси и партнери, както и перманентно
подобряване на системата на социалната защита на местно ниво.
III СРЕДСТВАТА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Средствата са предназначени за подкрепа на социо-хуманитарните дейности на
гражданския сектор, които са от значение за местното управление.
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Програмата особено подкрепя дейностите, които са свързани с:
1) подкрепа на хуманитарни дейности;
2) развитие на многосекторно сътрудничество на местно ниво;
3) реализация и афирмация на регионално и международно сътрудничество в
областта на социо-хуманитарни дейности;
IV ПРЕХОДНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Тази Програма влиза в сила в деня на приемане, а ще се публикува в
„Официален вестник Димитровград“.
Пояснение:
Правно основание за приемане на тази Програма съществува в чл. 46. алиенея1.
точка 2) Закон за местно управление („Оф.вестник РС“, 129/07, 83/14 – държ. закон и
101/16 – държ. закон) и член 78. алинея 1. точка 2. Статут на община Димитровград
(„Оф.вестник на град Ниш“, № 28/14 – изчистен текст, 72/15 и 156/16) според които
Общинският изпълнителен съвет пряко изпълнява и се старае за изпълнение на
решения и други актове на Общинския съвет.
Причина за приемане на тази Програма е разпределяне по предназначение на
средствата от раздел 5, глава 16 – Бюджетен фонд за социална защита и програмите
на социо-хуманитарни организации на Решение за бюджета на община Димитровград
за 2018 година („Оф.вестник Димитровград“, № 1/17) в размер на 1.000.000,00 динара,
които според член 3. алинея 3. и член 7. на Решението за оформяне на бюджетен фонд
за социална защита и програми на социо-хуманитарни организации („Оф.вестник на
град Ниш“, № 156/16) могат да се използват за реализация на дейности и програми
насочени към развитие и подобряване на положението на социално слабите и
маргинализирани категории на обществото на местно ниво, в унисон с Програмата за
текущата година.
Съществено основание за приемане на този правилник произхожда от Акционния
план на Стратегията на социална защита на община Димитровград през период 2017 –
2021 година.
№ 06-7/18-15/88-7
В Димитровград, 24.01.2018 година
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