СЛУЖЕБЕН ВЕСТНИК НА
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ГОДИНА IV – №1
ЦАРИБРОД, 15.01.2020.
СТРАНИЦА 1

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
1. Програма на бюджетния фонд на социалната закрила и социално-хуманитарните
организации .............................................................................................................................2
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На основание член 20 от Закона за социалната закрила ("Служебен вестник на РС"
24/1011), член 46, алинея 1, т. 2) от Закона за местното самоуправление ("Служебен вестник на
РС", № 129/07, 83 / 14 - друг закон, 101/16 - друг закон и 47/18), член 3, алинея 3 и член 7) от
Решението за оформяне на бюджетен фонд за социална закрила и програми на социалнохуманитарни организации („Служебен вестник на град Ниш“, No 156/16), Общинският
изпълнителен съвет на община Цариброд, на сесията, проведена на 15.01.2020 г., прие:
ПРОГРАМА НА БЮДЖЕТНИЯ ФОНД НА СОЦИАЛНАТА ЗАКРИЛА И СОЦИАЛНОХУМАНИТАРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Според решението относно бюджета на община Цариброд за 2020 г. в рамките на
програма 0901 - Социална закрила, РA 0901-0004 Консултативно-терапевтични и социални
образователни услуги, отпуснати средства в размер на 3 500 000,00 динара са предназначени
за изпълнение на дейности и програми, насочени към постигане развитие и подобряване на
положението на социално застрашени и маргинализирани категории на обществото на местно
ниво, на разработване на консултативни и терапевтични форми на подкрепа за целевата група,
както и създаване и развитие на разширени здравни грижи за гражданите.
Средствата в рамките на Фонда се реализират въз основа на Публичен конкурс, обявен
от кмета на общината и изпълнен от Комисията, сформирана от Общинския изпълнителен
съвет Цариброд, техническа подкрепа за изпълнението на програмата и конкурса се осигурява
от Групата за обществени поръчки и местно икономическо развитие и планиране на проекти.
II ЦЕЛИ
Целта на програмата е да създаде възможности за постигане на общ отговор на
предизвикателствата в социалната и здравната система чрез компетентно ангажиране на
всички социални ресурси и партньори, както и постоянно подобряване на системата за
социални и здравни грижи на местно ниво.
III ЦЕЛ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Средствата са предназначени за подпомагане на социално-хуманитарни дейности,
дейности за създаване на консултативни и терапевтични форми на подкрепа на гражданския
сектор, които са важни за местното самоуправление, както и за дейности по създаване и
развитие на разширени форми на здравни грижи за гражданите.
Правото на финансова подкрепа се упражнява от официална организация с нестопанска
цел.
По-специално Програмата подкрепя дейности, свързани с:
1) подкрепа за хуманитарни дейности;
2) създаване и развитие на разширени форми на здравеопазване;
3) развитие на многосекторно сътрудничество на местно ниво;
4) развитие на консултативни и терапевтични услуги;
5) осъществяване и утвърждаване на регионално и международно сътрудничество в
областта на социално-хуманитарните дейности;
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IV ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата Програма влиза в сила на следващия ден от деня на публикуване в
„Служебен вестник на община Цариброд“.
№ 06-1/20-15/171-1
В Цариброд, 15.01.2020 година
ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЦАРИБРОД
ЗАМ. КМЕТ,
Зоран Геров, с.р.
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