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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: Кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Към настоящия момент Община Елена изпълнява Проект BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна 

грижа + в община Елена“ - Компонент 3. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейски съюз, с продължителност до 21.04.2023 г.  

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз дава 

възможност, Община Елена да кандидатства с проектно предложение по процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

С новия проект ще се надградят  реализираните дейности и постигнати резултати по проект  

„Патронажна грижа + в Община Елена“ и ще се продължи осигуряването на подкрепа в домашна 

среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени 

възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални мобилни услуги в 

домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са 

допустими за финансиране следните дейности: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и 

психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с 

увреждания. 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и 

осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. 

Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика 

на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. 

специалисти при необходимост. 
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4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Допустимите целеви групи са:  

1. Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания; 

2. Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определя съгласно таблица 

„Разпределение на потребители по общини“ към Насоките за кандидатстване по процедурата. За 

община Елена са определени 85 потребители. 

Съгласно точка 9.1.2 от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на 

човешките ресурси”  2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз,  при подаване на  

проектното предложение кандидатът-община следва да представи  препис от Решение на 

Общински съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ:: 

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

администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и в изпълнение на т. 9.1.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

операция BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  Общински съвет Елена:  

1. Дава съгласие Община Елена да подаде проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“. 

2. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвили:        

Десислава Шопова, заместник-кмет ХД  

Нурие Реджебова, старши експерт СУЗ 

22.11.2022 г. 15:15 ч.  

 

Съгласувал: 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


