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ОТНОСНО: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна 

грижа + в община Неделино”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +.                              

                          

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И   ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                            

 

 Проект „Патронажна грижа + в община Неделино” по процедура „BG05M9OP001- 6.002 - 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по ОП „Развитие на човешките ресурси", удължава 

предоставянето на услугата „патронажна грижа” и се реализира съгласно Решение на 

комисията на ЕК от 20 декември 2011 по 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 (УОИИ). Дейностите по предоставянето на услугата 

патронажна грижа представляват компенсация за УОИИ. Общината се явява възложител на 

услугата и администратор на помощта към доставчика на услугата (оператора). Възлагането 

на УОИИ от общините се извършва с акт на възлагане, който съдържа задължителните 

реквизити по чл. 4 от Решение 2012/21/ЕС.  

Общинският съвет е компетентния орган, който по силата на нарочен акт (решение на 

Общински съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои звена, Общината ще предоставя 

патронажните грижи и ще осъществява контрола върху спазването на приетите от този орган 

нормативни и други правила. Общински съвет е органът, който ще „възложи” изпълнението 

на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината, в 

съответствие с изискванията на Решението за УОИИ.  

Предлагам след като разгледате и обсъдите докладната записка на основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, във връзка с възможността за удължаване предоставянето на услугата по 

операция „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” и Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011 година да вземете следното  

 

П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет Неделино упълномощава Кмета на Община Неделино да издаде заповед за 

възлагане /Акт за възлагане/ на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
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увреждания“, на Дирекция „ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“, като Услуга от общ икономически 

интерес, за срок 6 месеца до приключване предоставянето на услугата „Патронажна грижа”  

 2. Общински съвет Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да утвърди Вътрешни 

правила по предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити съгласно 

член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 

 3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ , финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да се ползва от 

потребителите без заплащане на такса. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на 

основание чл.60, ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ: Възлагането на услугата от общ икономически интерес ще доразвие и надгради 

съществуващите социални услуги в общината, ще доведе до успешна реализацията на проект 

„Патронажна грижа + в община Неделино“ , както и ще се предостави на допълнителна 

финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19, ще се даде 

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

както ще се отговори на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на 

коронавируса и потребностите на уязвимите групи 
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