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изх.№ РД.01.02 - _____ / 02.03.2023 г. 

 

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: Възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически 

интерес по проект № BG05SFPR002-2.001-0155-C01 „Грижа в дома в община Елена“, 

процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 28.02.2023 г., на база внесен формуляр за кандидатстване и решение № РД-21-93 / 

06.02.2023 г. на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-

2027 беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа 

в дома“, регистрационен номер на договора BG05SFPR002-2.001-0155-C01 и 

наименование на проекта „Грижа в дома в община Елена“.  

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, съгласно подписания договор е в размер 

на 395 617,68 лв. (триста деветдесет и пет хиляди шестстотин и седемнадесет лева и 

шестдесет и осем стотинки). Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 

датата на подписването на договора. 

Целта на проекта е подобряване качеството на живот, осигуряване 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 услуги в 

домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. 

Настоящият проект цели насърчаване на социалното включване и интегриране в 

обществото на групите в неравностойно положение. Предоставянето на почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастните 

хора има важна роля за превенция на социалното изключване. Тези услуги доказват своята 

значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират 

получаване навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални 

потребности. 
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Интегрираният подход е с фокус пълноценното социално включване на хората с 

увреждания в обществото в зависимост от техните индивидуални, социални и здравни 

потребности. 

Проектът ще допринесе за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „...Да 

предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани 

социални услуги..." и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща 

социална закрила и основни услуги за всички“. Проектът ще допринесе за изпълнението 

на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.  

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

„Патронажна грижа + в Община Елена“, Компоненти 2 и 3 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.  Ще бъдат реализирани 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, 

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;   

4. осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Ще бъде осигурена подкрепа на минимум 72 лица, представители на целевата група. 

За предоставяне на грижа в дома е предвидено да се наемат следните специалисти: 17 

социални асистенти,  3 медицински сестри, сътрудник социални дейност, психолог и 

координатор на услугата.  

Съгласно условията на процедурата, предоставянето на услугата „Грижа в дома“ се 

определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 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. 
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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 „Грижа в дома“.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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, 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 „Грижа в дома“  по проект № BG05SFPR002-2.001-0155-C01 „Грижа в 

дома в община Елена“, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-

2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; 

2. Изпълнението на услугата „Грижа в дома“  по проект № BG05SFPR002-2.001-

0155-C01 „Грижа в дома в община Елена“ се възлага на оператора за срок от 14 

месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 28-ми 

април 2024 г.; 

3. Услугата „Грижа в дома“  по проект № BG05SFPR002-2.001-0155-C01 „Грижа в 

дома 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 № BG05SFPR002-2.001-0155-C01  за изпълнение на 

проект „Грижа в дома в община Елена“; 

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 проекта услуги по грижа в дома да се ползват от 

потребителите без заплащане на такса; 
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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№ BG05SFPR002-2.001-0155-C01 

„Грижа в дома в община Елена“ 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 

01.03.2023 г., 13:00 ч. 

 

Съгласували: 

 

Десислава Шопова, Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ 

 

Драгомир Цанев, Главен юрисконсулт 

 


