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Относно: Предоставяне  на  помещения  –  общинска  собственост,  за  нуждите  на  проект
BG05M9OP001-2.040-0105  „Патронажна  грижа за  възрастни  хора  и  лица  с  увреждания  в
Община Чирпан”, сключен между Община Чирпан и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”,
с цел извършване на ремонтни дейности.

Г-жо  Председател, дами и господа общински съветници,

Реализирането на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
Община  Чирпан”  предвижда  разкриването  на  нов  вид  почасова  интегрирана  здравно -
социална  услуга  за  възрастни хора и  лица с  увреждания,  вкл.  с  хронични заболявания  и
трайни увреждания в техните домове. 

Предвидено  е  услугите  да  се  предоставят  от  Домашен  социален  патронаж  –  град
Чирпан,  като  за  целта  ще  бъдат  наети  служители  на  длъжностите:  младши  специалист
„Социални дейности”, психолог, медицинска сестра и домашен санитар, които ще извършват
част от дейността си в помещенията на Домашния социален патронаж. Това дава възможност
да се извършат ремонтни дейности, които са одобрени на етап кандидатстване по проекта.
Предвижда  се  извършването  на  шпакловка,  боядисване  на  стени  и  тавани,  блажно
боядисване на врати, монтаж на настилка от ламинат и др. 

За осъществяването на гореописаните ремонтни дейности, съгласно Ръководството за
бенефициента за изпълнение и управление на проектите по процедура „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, е необходимо решение на Общински съвет за предоставяне
на сграда/помещенията за нуждите на проекта, с което да се гарантира, че:

1. Сградата/помещенията се предоставят за срока на изпълнение на проекта и срок не
по- кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта;

2. Сградата/помещенията са общинска собственост или са предоставени на общината
за ползване със специален документ (акт, заповед, договор и др.) за срока на изпълнение на
проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

Предвижда се проектът да стартира от 01.07.2019 г. и е със срок на изпълнение 17
месеца.

С цел спазване изискванията за реализация на проекта и признаването на разходите за
строително  –  ремонтни  дейности  от  УО  на  ОПРЧР  предлагам  да  се  предоставят
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административните помещения на втория етаж в сградата на Домашния  социален патронаж
в гр. Чирпан за нуждите на проекта и с оглед на гореизложеното предлагам на Общинския
съвет – Чирпан да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

На  основание  чл.21,  ал.1,  т.8  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация и изискването, посочено в т. 2.1.3. от раздел  VI. „Техническо и финансово
изпълнение и отчитане” на Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на
проектите  по  процедура  чрез  директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ
BG05M9OP001-2.040  „Патронажна  грижа  за  възрастни  хора  и  лица  с  увреждания -
Компонент  2”  по  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”  2014-2020,
Общински  съвет  –  Чирпан  предоставя  административните  помещения  –  общинска
собственост, намиращи се на втория етаж в сграда, находяща се в имот с обща площ 1780
кв.м  -  публична  общинска  собственост  с  акт  № 1279 /  2006  г.,  ул.  „Бр.  Албалах”  №15,
използван от Домашен социален патронаж - гр. Чирпан, за нуждите на проекта  за срока на
изпълнение на проекта и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад
по проекта.

Вносител:………………......…
КИЧКА ПЕТКОВА 
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:………........………
ИВАНКА ПЕТРОВА
Юрисконсулт на Община Чирпан
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