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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ
икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа +
- Компонент 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците
от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично,
цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз
чрез Европейски социален фонд
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 31.03.2022 г. по предложение на Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ беше подписано Допълнително споразумение
№ 01 към Договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01 по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ в община
Елена“, по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата,
предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и
устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020. С подписаното споразумение се удължава срокът на
изпълнение на дейностите и се променя номера на договора, както и наименованието на
проекта. Срокът за изпълнение се удължава със срок от шест месеца, считано от деня,
следващ крайната дата на изпълнение на съответната дейност по Компонент 1 – в нашия
случай до 20-ти октомври 2022 г. Номерът на проекта става BG05М9OP001-6.004-0066 по
процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“, а наименованието на проекта съответно
„Патронажна грижа + в община Елена – Компонент 2“.
Стойността на подписаното споразумение за следващите шест месеца е 92 888,56 лева.
Целта на проекта остава непроменена - да се осигури подкрепа чрез предоставяне на
патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда,
както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности

във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията на проекта продължава
осъществяването на дейности, разпределени в две направления – предоставяне на услугата
„патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности“.
В рамките на първото направление се осигурява предоставянето на интегрирани
социално-здравни услуги на 43-ма потребители в домашна среда. Спектърът от услуги
включва осигуряване на медицински грижи, психологическа подкрепа и консултиране и
подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на
сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за
срока на проекта. Дейностите се предоставят от специализиран екип – четирима социални
асистенти, три медицински сестри,психолог.
По второто направление ще се продължат договорите на вече назначеният допълнителен
персонал в делегираните от държавата дейности, предоставящи социални услуги – един
хигиенист в Дневен център за деца и младежи с увреждания в Елена и по двама в
Центровете за настаняване от семеен тип в Елена и Илаков рът, както и организатори на
спомагателните дейности в съответните институции. Дейностите по направлението
обслужват 58 потребители и включват подпомагане изпълнението на работния процес в
услугите за спазване на въведените мерки, свързани с пандемията от COVID-19.
Съгласно условията на процедури BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и
BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ предоставянето на услугата
„патронажна грижа“ на възрастни хора и лица с увреждания – Направление 1, се определя
като услуга от общ икономически интерес (УОИИ). Част от безвъзмездната финансова
помощ във връзка с предоставянето на услугата представлява компенсация за обществена
услуга за доставчика на тази услуга. В качеството си на Възложител Общината следва
самостоятелно да възложи изпълнението на услугата „патронажна грижа“, при спазване
на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. (наричано Решението
или Решение 2012/21/ЕС) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени
с извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ).
Община Елена носи цялата отговорност за осигуряване на съответствие на получената
БФП с правилата в областта на държавните помощи, като за целта е необходимо
разработването на акт или актове за възлагане на услугата.
Общинският съвет е компетентният орган, който има право да възложи изпълнението на
услугата от общ икономически интерес на общинско предприятие / звено / дирекция от
общината или на външен доставчик. Същият определя реда и условията за това и
осъществява контрол върху спазването на приетото от него решение. В този смисъл той се
явява възложител / администратор по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи.
Възлагането се извършва чрез кмета на Общината. С възлагането, общинското
предприятие / звено / дирекция от общината или външния доставчик придобиват
качеството на оператор и съответно изпълнител на услугите по патронажна грижа.
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В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите
на патронажна грижа. Общинският съвет може също така да реши финансираните по
проекта услуги да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 29, ал. 2 от Закона за социалните услуги, във връзка с
Решение 2012/21/ЕС на Европейската комисия за услугите от общ икономически интерес
от 20.12.2011 г., Общински съвет Елена:
1. Определя дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране
и сътрудничество“, част от общинската администрация, като доставчик на
услугата по Направление 1, по проект „Патронажна грижа + в община Елена –
Компонент 2“, финансиран по административен договор № BG05M9OP001-6.0020063 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Елена“ и
Допълнително споразумение № 01 към същия за изпълнение на проект
BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + в обшина Елена – Компонент 2“
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна
ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от
пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020;
2. Изпълнението на услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект №
BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + в община Елена – Компонент 2“
се възлага на оператора за срок от 6 месеца, считано от деня, следващ крайната
дата на изпълнение на съответната дейност по Компонент 1, но не по-късно от 20ти октомври 2022 г.;
3. Услугата „патронажна грижа“ по Направление 1 по проект „Патронажна грижа +
в община Елена“ да се осъществява на територията на населените места в
община Елена;
4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и
сътрудничество“, в качеството си на доставчик на услугата (оператор) се
задължава да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на
административен договор № BG05M9OP001-6.002-0063 за изпълнение на проект
„Патронажна грижа + в община Елена“ и Допълнително споразумение № 01 към
същия за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа +
в обшина Елена – Компонент 2“ и Методиката за предоставяне на патронажни
грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена от
Министерство на здравеопазването;
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5. Контрол върху компенсацията и механизма за възстановяване на суми да се
осъществява от финансовия контрольор, директно подчинен на кмета на Община
Елена;
6. Възлагането по т. 1 и последващите да се извърши със заповед на кмета на
Община Елена, издадена в изпълнение на настоящото решение, съдържаща
всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за услуги от общ
икономически интерес;
7. Финансираните по Направление 1 по проекта услуги по патронажна грижа да се
ползват от потребителите без заплащане на такса;
8. Във връзка с предоставянето на услугата, да се осигури отделна аналитична
счетоводна отчетност, като се осъществява контрол за липса на
свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от Решение 2012/21/ЕС.
9. При предоставянето на услугата по проект „Патронажна грижа + в община Елена
– Компонент 2“ да се спазват изискванията за защита на личните данни.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Силвия Мирянова, Директор на дирекция ФБМП
18.04.2022 г., 09:50 ч.

Съгласували:
Десислава Шопова, Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“
Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт
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