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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 243 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.05.2021 г. с Протокол № 23 
 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“ по Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“2014-2020 

 

Мотиви: 

Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми 

и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика, отправи покана към 

общините в Република България да подадат проектни предложения по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“.  

Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ се реализира по 

Приоритетна ос №6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, 

предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на икономиката“, Инвестиционен приоритет №1 „Подкрепа 

за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, 

и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, и 

Специфична цел 1 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана 

от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво 

възстановяване на икономиката“. 

Целта на процедурата е да се осигури предоставянето на патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания, както и подкрепа за адаптиране на социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните 

предизвикателства, свързани с COVID-19. 

Допустими за финансиране са дейности в две направления: 

1. Направление 1 – дейност „Патронажна грижа“, която се изразява в: 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

 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 

(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези 

по настоящата операция); 

 Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на 

лицата. 

2. Направление 2 – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности“: 

 Осигуряване на ЛПС; 



 2 

 Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности; 

 Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности, за COVID-19; 

 Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на 

потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на 

помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, 

осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. 

Осигуряването на компютърна техника, таблети, телефони и др. електронни 

устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на 

въведените ограничения в резултат на епидемичната обстановка и осигуряване 

на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, 

скайп връзка и др.). 

Всяко проектно предложение може да включва едно и/или двете основни 

направления дейности. 

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги се 

осъществява съобразно разработената от Министерството на здравеопазването 

„Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора 

с увреждания в рамките на процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“ . Всяко лице от целевата група 

може да получава патронажна грижа до 2 часа на ден, като максималната стойност за 

предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2016 лв за 12 

месеца. За предоставянето на здравно-социални услуги общините могат да събират 

такси от потребителите в размер съгласно решение на Общински съвет. 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) и 

дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата 

дейности, е с продължителност 12 месеца. 

Неразделна част от условията за кандидатстване е Таблица с разпределението на 

потребителите и бюджетите по общини, където е посочен минималният брой на 

потребителите, както и максималният размер на безвъзмездната помощ за всяка 

община. 

Индикативният брой потребители, определени да получават патронажна грижа в 

община Николаево е 10, а индикативният брой потребители на социалната услуга, 

държавно делегирана дейност (ЦСРИ гр. Николаево) е 20. Максималният размер на 

безвъзмездната финансова помощ за Община Николаево достига до 50 915,96 лв. 

Целевите групи, допустими по тази процедура са: 

1. Служители в структури на публичната администрация на национално и 

местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители 

на доставчици на социални услуги; 

2. Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности; 

3. Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, 

лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина 

във връзка COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-

19. 

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното 

предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено 

съгласие за кандидатстване по процедура за БФП BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +“  . 

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:30 часа на 31.05.2021 г. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +“, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

 

2.Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при кандидатстването 

и реализирането на проекта. 

 

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев отсъства   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 

 

 


