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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините 

Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ   BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, за финансиране от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По процедура BG05M9OP001-2.040 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, могат да участват като кандидати или партньори всички общини в Република 

България. Целта на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни 

хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел 

осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 

домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за 

действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018 г. Операцията ще осигури 

надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги за възрастни хора като ще се надградят резултатите по проект 

„Домашни грижи за независим и достоен живот“. 

За целите на схемата и предвид изискването за подаване на проектно предложение, което 

включва минимум 100 потребители от целевата група е допустимо група от общини да 

подадат едно проектно предложение. Министерството на труда и социалната политика е 

изготвило списък с индикативен брой на потребителите по общини. За община Елена са 

определени 38 потребители, който брой не е достатъчен, за да се подаде самостоятелно 

проектно предложение.  
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С оглед на това е постигнато съгласие между общинските ръководства да се  кандидатства 

в партньорство с общините Елена, Стражица, Лясковец и Златарица,  за да се отговори на 

изискването посочено по-горе в предложението.  

Едно от условията за кандидатстване  по обявената процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ е общините да представят Решение на Общински съвет 

за одобряване на партньорство по проекта, съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация – от кандидата/партньора. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, общински съвет Елена, 

1. Одобрява партньорството на община Елена с общините Стражица, Лясковец и 

Златарица по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, 

Лясковец и Стражица”, по  Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2”. 

2. Общински съвет одобрява Споразумение между кандидата и партньорите - 

Приложение III от Условията за кандидатстване. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

Десислава Шопова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“  

 

Нурие Реджебова, ст. експерт СУЗ 

11.02.2019 г. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


