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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

От Иван Стоянов Танев - Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение 

"Патронажна грижа + в община Братя Даскалови" по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +" 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Братя Даскалови изпълни успешно проекти по патронажна грижа по 

процедури Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2,  

Компонент 3 и Компонент 4, чиято продължителност беше до края на м.декември.2020г. 

Схемите се обединяват под общо наименование, обединявайки дейностите си. Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 предоставя възможност на общините 

да продължат да предоставят услугите по гореописаните компоненти чрез ново 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение "Патронажна 

грижа + в община Братя Даскалови" по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +". 

 

 Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа 

за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на 

безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се 

осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.  

  

 Операцията е разработена според изискванията на проекта за изменение на Регламент 

за Европейски Социален Фонд +: по нарочно определената от Европейската Комисия 

отделна тематична цел „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, 

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

устойчиво възстановяване на икономиката“ и е в отговор на усилията на правителството за 

справяне с най-неотложните предизвикателства свързани с разпространението на 

коронавируса. 

 

 През 2020 г. патронажната грижа за уязвими лица, включително поставени под 

карантина поради COVID-19, се оказа добре работещ механизъм за подкрепа в особено 
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трудни условия за хората в риск от социално изключване. В същото време предприемането 

на мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията в процеса на предоставяне на 

социалните услуги от доставчиците води до възникването на допълнителни разходи за тях, 

които няма възможност да бъдат поети в рамките на стандарта за финансиране на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности. В тази връзка е необходимо да бъдат 

предоставени допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както 

на ползвателите на социалните услуги делегирани от държавата дейности, така и на 

служителите, които предоставят тези услуги. 

 

 Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по 

превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури 

продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, 

свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи. 

 

 По процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" са допустими за финансиране следните 

дейности: 

 

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

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. 

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

3. 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).  

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. 

5. Осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/.  

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

делегирани от държавата дейности. 

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

държавата дейности за COVID-19. 

8. 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 и телефони, 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 от епидемичната обстановка и 

осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн 

консултиране, скайп връзка и др.). 

 

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

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

дейности, следва да бъде за период от 12 месеца. 

 За целите на схемата е изготвена Таблица с разпределението на потребителите и 

бюджетите по общини с посочен минималният брой на потребителите, както и максималният 

размер на безвъзмездната помощ за всяка община, приложена към Условията за 
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кандидатстване. Съгласно таблицата определеният индикативен брой потребители, 

получаващи патронажна услуга в община Братя Даскалови е 32, а индикативен брой 

потребители в социални услуги е 40. Максималният размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“  за Община Братя Даскалови е  93 405,71 лв. 

  

 Съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002“Патронажна грижа +” не се изисква 

съфинансиране от бенефициента. 

 

Съгласно т. 9.2. от Условията за кандидатстване по процедурата е необходимо 

кандидатът да  представи: Препис от Решение на Общинския съвет за подаване на 

проектно предложение по конкретната процедура. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет Братя 

Даскалови да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Общински съвет Братя Даскалови дава съгласие на Община Братя Даскалови за 

кандидатстване с проектно предложение "Патронажна грижа + в община Братя 

Даскалови" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020; 

2. Упълномощава Кмета на Община Братя Даскалови – Иван Стоянов Танев да 

предприеме всички последващи действия, във връзка с подготовка и  кандидатстването на 

Община Братя Даскалови по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-

2020 и сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ с 

Министерството на труда и социалната политика, в случай на одобрение на проектно 

предложение: "Патронажна грижа + в община Братя Даскалови" по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" 

 

 

Вносител, 

 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови       

 

 

Съгласувал:  

Елена Нонева  – обслужващ юрист                                                                         

 

Изготвил:  

Янка Гайдаджийска  – Директор на Дирекция  „УТИСПП”     
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