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Относно: Удължаване срокът за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга от общ

икономически интерес „Патронажна грижа”, по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.;
Г-жо Председател, дами и господа общински съветници,
Община Чирпан изпълнява договор BG05M9ОP001-2.040-0105-С01 по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан” по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран
от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 – 2020“.
В европейското законодателство няма дадено определение на понятието социална
услуга от общ икономически интерес (СУОИ), но в съобщението „Изпълнение на
Лисабонската програма на Общността: социални услуги от общ интерес в Европейския съюз"
(COM(2006) 177), освен здравните услуги, са определени две основни групи социални услуги
от общ икономически интерес (УОИИ), като едната от тези групи услуги включва в обхвата
си наред с останалите и „грижите за социалното включване на уязвимите групи". Грижите и
социалното приобщаване на уязвимите групи е посочено като социална услуга и в Решението
на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението). В тази
връзка, осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с
увреждания и възрастни хора (патронажни грижи) се приема за УОИИ. Именно поради тази
причина в Условията за кандидатстване по процедура BG05M90P001- 2.040 "Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" предоставянето на патронажни
грижи за възрастни хора и лица с увреждания е разглеждано като социална услуга от общ
икономически интерес.

„Патронажната грижа" се определя като УОИИ, като част от безвъзмездната
финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания" представлява компенсация за обществена услуга за оператора
на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и
изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за
функциониране на ЕС.
Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално
законодателство обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на
съответната община, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище.
Това е и органът, който следва да вземе решение за това кои точно общински услуги следва да
бъдат определени като УОИИ. С оглед на посоченото, Общинският съвет е компетентният
орган, който по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) може да определи по
какъв ред и чрез кои звена на Общината ще предоставя патронажните грижи и ще осъществява
контрола върху спазването на приетите от този орган нормативни и др. правила (Методиката).
Общинският съвет е органът, който ще „възложи" изпълнението на УОИИ и ще контролира
предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината.
Патронажната грижа е иновативна интегрирана здравно-социална услуга и е определена
като услуга от общ икономически интерес (УОИИ). Изпълнението й следва да бъде възложено
съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 декември 2011г. 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 оператори,
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.
Общата цел на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за
социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за
предоставянето им.
Специфичните цели, които са заложени да бъдат постигнати с реализацията на проекта и
предоставянето на услугата са:
- повишаване качесвото на патронажните услуги на територията на община Чирпан;
- предоставяне на почасови интегрирани здравно - социални услуги за възрастни хора и
лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове.
Община Чирпан е „Конкретен бенефициент“, на който е предоставена безвъзмездна
финансова помощ под формата на компенсация за обществена услуга по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, приоритетна ос 2 „ Намаляване на
бедността и насърчаване на социално включване“ за изпълнение на проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан” в размер на 188 538,51 лв. с
одобрен капацитет от 61 потребители.
Общият брой потребители, получили услугата за периода от 01.12.2019 г., до 16.10.2020
г. е 112 лица.
Услугата е разкрита с Решение на Общински съвет № 552/25.07.2020 г. и е с
продължителност 12 месеца, като е възложена за изпълнение на Домашен социален патронаж
– гр. Чирпан. Крайният срок за предоставяне на услугата е 01.12.2020 г.
На 13.10.2020 г. община Чирпан получи покана от управляващият орган на Оперативна
програма „Човешки ресурси” 2014-2020 г. за удължаване предоставянето на услугата
патронажна грижа с 6 месеца.

Община Чирпан изпрати своето съгласие, за удължаване на предоставянето на
услугата, поради изключителната ѝ важност за възрастните хора и хората с увреждания на
територията на общината.
За да се спази националното и европейското законодателство е необходимо Общински
съвет да вземе решение за удължаване срока за предоставяне на услугата със 6 месеца.
На основание влязло в сила Решение на общински съвет, Кметът ще издаде заповед, с
която ще актуализира издадената вече такава(акт за възлагане на УОИИ) в частта ѝ отнасяща
се за продължителността на услугата.
С оглед гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на
подписаният административен договор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в Община Чирпан” ,финансиран от Европейския социален фонд чрез
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, предлагам Общински
съвет – Чирпан да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Удължава предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга от общ
икономически интерес „Патронажна грижа”, като част от политиката по социално включване
на Община Чирпан, с продължителност от 6 (шест) месеца, считано от 02.12.2020г.
2.
Възлага на кмета на Община Чирпан да актуализира Акта за възлагане на услуга
от общ икономически интерес (УОИИ), която ще се предоставя по проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чирпан”, финансиран от Европейския
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, както
и всички документи необходими за изпълнението на услугата.
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