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Относно: Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 

 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) 

отваря за кандидатстване мярката „Грижа в дома“, която е с бюджет от 175 млн. лв. 

Проектни предложения могат да подават общините в Република България, като е 

допустимо кандидатстване в партньорство с други общини. Основната цел на мярката 

„Грижа в дома“ е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и 

възрастните, които са зависими от грижа. 

Чрез операция „Грижа в дома“ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне 

на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се 

предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на 

хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и 

социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По 

мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, 

както и обучения и супервизия на служителите. 

Очаква се с мярката „Грижа в дома“ да бъдат обхванати около 32 000 възрастни и хора 

с увреждания, които ще получават интегрирани услуги според индивидуалните си 

потребности. Дейностите по операцията ще се реализират до 2025 г. 

http://www.nedelino.bg/


Във връзка с горното Ви информирам, че Министерство на труда и социалната 

политика е провело анализ и последващо разпределение на броя на потребителите в цялата 

страна по общини, като за община Неделино са определени 53лица. Чрез 

кандидатстването по така представената мярка ще се позволи оказването на подкрепа на 

потребителите и получаването от тях на високо качествени грижи в дома. 

 

 

          

 

 

 

 

    Във връзка с гореизложеното, предлагам на ОбС - Неделино да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства с проектно предложение по Процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 – в 

установените срокове и параметри определени от Програмата. 

2. Дава съгласие и разрешава на кмета на община Неделино да подпише формуляр за 

кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  

3. Възлага на кмета на Община Неделино последващите, съгласно закона действия, като 

услугата „Грижа в дома", финансирана по ПРЧР 2021-2027 г. при одобрение да се ползва от 

потребителите в Община Неделино без заплащане на такса. 

 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

За Кмет на Община Неделино 

 

 

Изготвил: 

Захаринка Петрова 

Директор Дирекция „ ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“ 

Главен счетоводител 
 


