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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Неделино  с проектно предложение пред 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 

г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за финансиране по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

6.002 “Патронажна грижа +”. 

Процедурата  има за  цел 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 в отговор на 

безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.Ще се 

осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасова мобилни интегрирани 

здравно- социални услуги в домове на лицата, които са най – застрашени от Корона вируса. 

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от 

заразяване с  COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще даде възможност 

предоставянето на социалните услуги да продължи и в извънредната обстановка, както и да 

отговори на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и 

потребностите на уязвимите групи. 

Операцията се реализира в съотвествие с дейности по проекта на Регламент за REACT-EU, 

насочени към подобряване на достъпа до социални услуги от общ интерес, включително за 

децата. 

Финансирането от програмата по тази процедура е до 100% безвъзмезндна финансова помощ 

от общодопостимите разходи по проекта. 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 
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Индикативният брой потребители, получаващи патронажна грижа по тази процедура, за 

община Неделино е 24, а индикативният брой в социални услуги е 70. Финансовата рамка за 

конкретния проект на община Неделино е 144 507,31 лв. 

Един от необходимите документи за кандидастване е: Препис от Решение на Общински 

съвет за подаване на проектното предложение по конкретната процедура. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, предлагам на вашето внимание средния проект за: 

РЕШЕНИЕ: 

 

Дава съгласие община Неделино да кандидаства с проектно предложение „ Патронажна 

грижа+ в община Неделино“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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