
 
 

 

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ 

ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Приемане на решение за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа + ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  

 

 

Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна 

грижа + ” с Конкретни бенефициенти общините в Р България. 

 

Общата цел на операцията е 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. 

 

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция 

от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща 

подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и 

ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи. 

 

Процедура “Патронажна грижа + се реализира в две направления: 

 По Направление 1 - дейност Патронажна грижа ще се реализира настоящата процедура. 

Конкретни бенефициенти са всички общини в Р България, които ще предоставят патронажна 

грижа за лицата от целевите групи. 

 По Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани 

от държавата дейности също ще се реализира настоящата процедура. Конкретни бенефициенти 

са всички общини в Р България, които ще изпълняват дейности/услуги във връзка с превенция 

на разпространението на CIVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. 
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Важно е да се има в предвид предварително, че услугата „патронажна грижа” е услуга от 

общ икономически интерес и общините ще следва да възложат изпълнението на услугата от 

общ икономически интерес (УОИИ), съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 декември 2011 

година 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 (Решението). 

Всяка една от общините, участници в проекта, самостоятелно възлага изпълнението на 

мобилната интегрирана социално-здравна услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с 

увреждания) на своята територия по реда на Решението. 

Услуга от общ икономически интерес е услуга, която се доставя на пазара, срещу 

заплащане, но няма пълна възвръщаемост на изразходваните за предоставянето й средства, 

поради което държавата я компенсира. Услугата от общ икономически интерес не може да бъде 

предоставена на населението на свободния пазар в необходимия обем, качество, географско 

покритие, достъп и универсалност. Доставчикът, на когото е вменено задължението да 

предоставя услугата, следва да бъде избран прозрачно и публично. 

Предоставянето на УОИИ се възлага с акт на възлагане, в който задължително се 

включват: 

 съдържанието и продължителността на задълженията за обществена услуга; 

 предприятието и където е приложимо – съответната територия; 

 същността на всички изключителни или специални права, предоставени на 

предприятието от предоставящия орган; 

 описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и 

преглед на компенсацията; 

 мерките за избягване и възстановяване на свръхкомпенсации;  

 позоваване на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година. 

 

Възлагането на самата услуга, ще се извърши в последствие, при реализацията на 

проектното предложение. Проектът ще бъде разработен така, че общината сама ще предоставя 

услугата, без тя да бъде възлагана на външен доставчик. 

 

Дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата 

дейности не попадат в обхвата на правилата за държавна помощ. 

 

За сега, на етап кандидатстване, Община Чирпан следва да представи само Решение на 

Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура. 

 

Община Чирпан има намерение да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в 

Община Чирпан”. 

  

В документите за кандидатстване е посочен броят на потребителите за всяка община, 

който е задължителен при определяне на максималната стойност на безвъзмездната финансова 

помощ за проектно предложение!  

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) следва да 

бъде за период от 12 месеца. Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-

социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лв. Индикативният брой потребители 

на услугата „патронажна грижа”, определен за  Община Чирпан е 61. Всяко лице от целевата 

група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. 

Към момента Община Чирпан реализира Компонент 4 на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”. По него услугите ще се предоставят до 

02.06.2021 г. С настоящият проект се предвижда да продължи предоставянето на услугата 

„патронажна грижа” от 03.06.2021 г. до 03.06.2022 г. 



 

По направление 2 индикативният брой потребители в социални услуги, делегирани от 

държавата дейности е 74. В обхвата на тези услуги попадат ЦОП – Чирпан и ЦНСТДМУ. При 

тях се предвижда дейностите по направление 2 да стартират веднага след одобрение на 

проектното предложение, като тяхната продължителност също ще бъде 12 месеца. 

 

 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме следното    

                                 

                                                            РЕШЕНИЕ : 

 

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

администрация и Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” финансиран по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

1. Дава съгласието си Община Чирпан да подаде проектно решение по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +”; 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ  

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал:………........……… 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Гл.юрисконсулт 
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