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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Боян Радоев Кехайов –Кмет на община Неделино 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по Проект ,,Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ на ОП,,Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

От 30.03.2020 г. общините в България могат да кандидатстват за финансиране за 

патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с 

увреждания и хора в риск. Подкрепата за най-нуждаещите се ще бъде реализирана по 

Компонент 3 на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 По проектите общините ще могат да наемат персонал за предоставяне на услуги 

по домовете за справяне с извънредната ситуация. Наетите служители ще доставят 

хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, 

които са закупени със средства на ползвателите. Потребителите биха могли да получат 

съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на 

неотложни административни услуги. Общинският персонал ще бъде осигурен с лични 

предпазни средства и дезинфекциращи препарати. 

Съгласно условията за кандидатстване по проекта, е необходимо одобрение   от 

Общински съвет гр.Неделино, даващо право  на Кмета на община Неделино да 
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кандидатства,  по Проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-

Компонент 3“ на ОП,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

 

Във връзка с изложеното предлагам следния проект за  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основания чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет гр. Неделино дава 

съгласие Кмета на община Неделино, да кандидатства по   Проект ,,Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ на ОП,,Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Изготвил: 

Слави Докторов – Н-к отдел ,,ПРП“ 


