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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в 

община Неделино“ 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

        В съответствие с Решение № 359  от Протокола № 41от заседание ,проведено на 

21.10.2022г.,Общински съвет –Неделино  даде съгласие ОбщинаНеделино да подаде 

проектно предложение по Процедура BG05SFPR002-2.001 ,,Грижа в дома ‘’за представяне на 

безвъзмездна  финансова помощ по Програма ,,Развитие на човешките ресурси ‘’2021-2027г. 

Допустими за финансиране дейности по проекта следва да бъдат изпълнени за периода от 12 

месеца и да приключат в срок до една година ,съгласно с публикуваните  условия за 

кандидатстване  чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2,001 ,,Грижа в дома ‘’ . 

         Общият бюджет  на проекта е 291 218,56  лв. -100 % безвъзмездна финансова помощ. 

         Дейностите по проекта ,съгласно подаденото проектно предложение от Община 

Неделино  ще се представят безвъзмездно на потребителите . 

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

потребителите, съобразно оценката на техните индивидуални потребности. 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни 

от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и 

получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на 

потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

3. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, информация относно 

превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. 

4. Обучение и супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите. 
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5. Транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата; 

6. Спазване на изисквания за безопасност и сигурност, доколкото е приложимо. 

7. Спазване на изисквания за качество за изпълнение на дейностите, механизми за 

контрол на качеството. 

8. Спазване на „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

„Грижа в дома“, утвърдена от Общински съвет гр.Неделино 

 

         Представянето на почасови мобилни интегрирани здравно –социални услуги  за грижа в 

дома ,включващи и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания   не е дефинирано като самостоятелна услуга и не 

попадат в списъка  на социалните услуги ,делегирани от държавата дейности ,които се 

финансират със средства  от държавния бюджет . 

Предвид спецификата на целевата група е идентифицирана голяма нужда от представянето 

на интегрирани здравно –социални услуги по домовете (грижа в дома) . Дейностите на 

услугата са насочени изцяло към възрастни хора с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване ,както и към хора с увреждания,за които има необходимост от почасови 

услуги ,както по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на 

населението . 

    Мерките по настоящата процедура са насочени към повишаване качеството на живот, 

насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в 

неравностойно положение . 

     Общината следва да предприеме  на местно ниво мерки за определяне на услугите по 

предоставяне на грижа в дома ,като услуга ,която е част от политиката по социално 

включване на общината,в съответствие  с изискванията към мерките по настояща процедура . 

     Безвъзмездна финансова помощ  се предоставя на общините – конкретни бенефициенти в 

качеството им на публични органи ,отговорни за провеждане на социалната политика на 

местно ниво и осигуряване на основни услуги за населението на съответната територия . 

      Когато публичните органи на национално ,регионално или местно равнище организират, 

възлагат или извършват услуги/дейности за задоволяване на потребностите на обществото, 

същите като цяло класифицират като услуги от общ (обществен) интерес . В съобщението 

,,Изпълнение на Лисабонската програма на Общността :социални услуги от общ интерес в 

Европейския съюз (СОМ(2006)177), освен здравните услуги ,са определени две основни 

групи социални услуги от общ икономически интерес (УОИИ),като едната от тези групи 

услуги включват 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 услуга от общ икономически интерес- УОИИ (Решение на комисията 

от 20 декември 2021 година (Решението )относно прилагането на член 106 ,параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга,представена  на определени предприятия , натоварени с 

извършването  на услуги от общ икономически интерес (ОB L 7/11.01.2012). В тази връзка, 

осигуряването на интегрирани здравно –социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания  

и възрастни хора (грижа в дома ) се приема за УОИИ. 

        Във връзка с гореизложените изисквания  и необходимостта от издаване  на акт за 

възлагане на услуга от общ икономически интерес, предлагам Общински съвет –Неделино да 

вземе следното проекто 

                                   

                                                       РЕШЕНИЕ: 
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На  основание чл.21, ал.1, т.23 , от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  ,чл.25, ал.2, т.5 от Закона за социалните услуги ,във връзка с Решение на ЕК 

за УОИИ от  20.12.2011,относно прилагането на чл.106, параграф 2 от договора  за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга , предоставена на определени предприятия , натоварени с  извършването 

на услуги от общ икономически интерес , и в изпълнение на проект ,,Грижа в дома в община 

Неделино ), финансиран  по Програма ,,Развитие на човешки ресурси ‘’ 2021-2027г. , 

Общински съвет –Неделино дава съгласие за : 

 

1. Възлагане предоставянето на услуга  от общ икономически интерес  ,,Грижа 

в дома в община Неделино ‘’по Процедура BG05SFPR002-2.001  ,,Грижа в 

дома ‘’ за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по Програма 

,,Развитие на човешките ресурси „2021-2027г. , Приоритет 2 ,,Социално 

включване и равни възможности „ , за срока на реализиране на 

проекта,финансиран по програма ,,Развитие на човешки ресурси  2021-

2027г. на Дирекция „ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“ към община Неделино ; 

2. Възлага  на кмета на община Неделино да изготви Акт /Заповед за възлагане 

/в съответствие с Решение на  Комисията от 20 декември 2011г. ,относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функциониране 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 . 

3. Услугата (Грижа в дома ),като услуга от общ икономически интерес да се 

предоставя безвъзмездно  на потребителите в рамките на реализирането  на 

проект ,,Грижа в дома в община Неделино ” , финансиран по Програма 

,,Развитие на човешките ресурси 2021-2027г.’’  

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 

„Грижа в дома в община Неделино“ , както ще се отговори на актуалните нужди и 

потребностите на уязвимите групи. 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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