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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 103 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

28.04.2020 г. с Протокол № 8 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево с проектно предложение 

„Патронажна грижа в Община Николаево“ по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 към Министерството на труда и 

социалната политика 

 

Мотиви: 

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви 

прием на проекти по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Приоритетна ос №2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“. 

1. Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните 

хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 

подходящ капацитет за предоставянето им. 

2. Специфична цел – пандемичният взрив на заболяването COVID-19 налага 

мобилизиране на допълнителни публични ресурси за превенция и подпомагане 

на достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, вкл. хора с 

увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-

голяма степен от COVID-19. 

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ се 

реализира в 3 компонента: 

1. По Компонент 1 конкретен бенефициент е Министерство на 

здравеопазването и по него ще бъде разработена програма/методика за предоставяне на 

патронажната грижа, стандарти за качество на услугата, както и програма за обучение 

на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, 

предоставящи патронажната грижа. 

2. По Компонент 2 се изпълняват договорите по процедура BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. 

Конкретни бенефициенти (бенефициенти и партньори) са 156 общини в Р България, 

които предоставят патронажна грижа за лицата от целевите групи. 

3. По Компонент 3 ще се реализира процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Конкретни бенефициенти са 

всички общини в Р България, които ще предоставят услуги във връзка с превенция на 

уязвими групи от населението от COVID 19. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 е 45 000 000,00 

лв. 
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Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 

помощ за конкретен проект е:  

 Няма минимален размер на БФП; 

 Максималният размер – определен в таблица „Разпределение на потребители и 

бюджетите по общини“ /Приложение от „Документи за информация“ към 

Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“/ - за община 

Николаево това е сумата от 24 525,00 лв. 

Дейностите, допустими за финансиране по процедура BG05M9OP001-2.101 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са 

следните: 

1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на 

последиците от коронавируса. 

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 договора), заплащане на битови сметки, заявяване и 

получаване на неотложни административни услуги (със средства на 

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

3. Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. 

4. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за 

лицата, предоставящи услугите. 

Допустимите целеви групи са: 

 Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; 

 Хора с увреждания и техните семейства; 

 Служители на доставчици на социални услуги; 

 Възрастни в риск. 

Краен срок на изпълнение на проекта: 31.12.2020 г. 

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното 

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

съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.101 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. 

 

Във връзка с гореизложеното и 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 BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3“, Общински съвет-Николаево  

Р Е Ш И: 
 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение 

„Патронажна грижа в Община Николаево“ по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 

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

и реализирането на проекта. 

 

3.Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

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. 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 13 гласа, от които „за“ - 13, 

„против” - няма, „въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


