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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 57 / 28.04.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 28.04.2022 г. 

 

 

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 

 

 

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   

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

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 № 

BG05M9OP001-6.002-0063  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“  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 20-ти 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; 

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. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


