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ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021-2027 и 

възлагане на изпълнението на услугата от общ икономически интерес 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В момента тече период (до 31.01.2023 год. включително) за кандидатстване чрез 

подаване на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” по П РЧР 2021-2027. Общината е в кръга на 

потенциалните бенефициенти на помощта, а Управляващ орган по програмата е Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерството на 

труда и социалната политика.  

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания 

и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на 

пандемични ситуации. Ще се осигури продължаване на подкрепата по предоставяне на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа 

подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.  

В рамките на процедурата ще се осигури доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, 

предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Предвидено е също така заплащане на 

битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със 

средства на потребителите. На лицата от целевата група ще бъде предоставяна информация 

относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, 

включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. Предвидено е 

осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

  Трета поредна година, Община Братя Даскалови изпълнява успешно, постигайки 

индикаторите, проекти по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4”, както и „Патронажна грижа +“ – Компонент 1, 2 и 

3. Повече от 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания 
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получават помощ в дома от назначени домашни помощници, за което е осигурено 

финансиране и ще продължи до началото на м.март 2023 година.  

           В момента Община Братя Даскалови има възможност да кандидатства за финансиране 

на 100 % по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” (П РЧР) 2021-2027, така че горепосочените услуги да продължат да се 

предоставят на нуждаещите се, включително да се включат и нови потребители) за още 12 

месеца напред.  

 Услугата по процедура „Грижа в дома“ е услуга от общ икономически интерес 

(УОИИ), която се доставя на пазара, срещу заплащане, но няма пълна възвръщаемост на 

изразходваните за предоставянето й средства, поради което държавата я компенсира. Услугата 

от общ икономически интерес не може да бъде предоставена  на населението на свободния 

пазар в необходимия обем, качество, географско покритие, достъп и универсалност. Предвид 

факта, че Общината (чрез своите органи), като възложител на услугата, сама определя кой и 

по какъв начин да предоставя социални услуги за населението, то тя се явява възложител на 

услугата и администратор на помощта към доставчика на услугата (оператора). Общината 

осигурява средствата за изпълнение на дейностите по предоставянето на услугата – грижа в 

дома и тези средства представляват компенсацията за УОИИ. С оглед на посоченото, за да 

осигури съответствие на компенсацията с правилата за държавните помощи, Общината следва 

да възложи услугата в съответствие с изискванията на Решението за УОИИ. Предоставянето 

на услугата може да се възложи на общинско предприятие, на второстепенен разпоредител с 

бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.  

В този случай, считам за правилно услугата от общ икономически интерес да бъде 

възложена на Дирекция УТИСПП към Община Братя Даскалови. 

Реализацията на подобен социален проект ще е от полза  за жителите на община Братя 

Даскалови, които имат нужда от помощ и са в неравностойно положение. Също така ще се 

постигне и устойчивост на услугите, предоставяни до момента. Ангажиментът на Община 

Братя Даскалови ще се състои в постигане целите на проекта, без финансови ангажименти.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да приеме 

следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, Общински съвет Братя Даскалови, реши: 

 

1. Дава съгласие Община Братя Даскалови да кандидатства за финансиране с проект 

„Грижа в дома в община Братя Даскалови” по процедура чрез директно предоставяне на 

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

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

2. Ако проектът по т.1 бъде финансиран и съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 

декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането 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 (Решението), и фактът че услугата по проект „Грижа в 

дома в община Братя Даскалови” следва да се възложи като услуга от общ икономически 

интерес, Общински съвет Братя Даскалови приема да възложи изпълнението на услугата по 
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проект „Грижа в дома в община Братя Даскалови” по процедура чрез директно предоставяне 

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

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на дирекция УТИСПП в община Братя 

Даскалови. 

3.Услугата по посочения в т. 1 проект, да се възложи от кмета на общината с договор за 

предоставяне ѝ от месец март 2023 година на дирекция УТИСПП, както и да предприемат 

последващите действия за осигуряване на съответствие на проекта с приложимия режим по 

държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 

интерес. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

  ИВАН ТАНЕВ 

 Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

 Емил Филипов 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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