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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „Създаване на 
Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в град 
Смолян“, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Приоритетна ос 5 „Регионална и 
социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНТИЦИ, 

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, 
Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г. Целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, 
допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и 
възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018 - 2021 г. за изпълнение 
на Националната стратегия за дългосрочна грижа. По процедурата ще се финансират 
дейности само в общините, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите 
за подкрепа на общността, одобрени от Междуведомствена работна група за управление и 
координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с 
увреждания.  

Определени са основни и резервни бенефициенти, като Община Смолян влиза и в двата 
списъка:  

 - като основен конкретен бенефициент - за създаване на 1 бр. дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства - определен бюджет 
от 553 163,00 лева безвъзмездна финансова помощ; 

 - като резервен бенефициент - за създаване на 1 бр. център за грижа за лица с различни 
форми на деменция. 

Резервните общини могат да подават проектни предложения, само в случай, че някоя от 
основните общини не подаде проект за същата услуга, за което резервната община ще бъде 
уведомена.  

 

 



 Допустими дейности съгласно Насоките за кандидатстване са:  

 - Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в 
общността (в т.ч. за социални услуги от резидентен тип), във връзка с процеса на 
деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания (включително ново 
строителство - изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на 
пространства), включително прилежащото им дворно пространство; 
 - Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като 
част от цялостното им обновяване; 
- Подобряване /осигуряване на достъп за хора с увреждания до и в гореспоменатите  
сгради/помещения. 
 
 Допустими разходи съгласно Насоките за кандидатстване са:  

- разходи за СМР; 
- разходи  за  извършване  на  обследване  за  енергийна  ефективност  и  сертификат  за  
енергийни  характеристики  на  сгради  в  експлоатация,  обследване  за  установяване  на  
техническите характеристики на сгради, технически паспорт (в случай на интервенции върху 
цялата сграда); 
- разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на 
съответните компетентни органи; 
- разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти и с авторски надзор; 
- разходи за строителен надзори оценка на съответствието; 
- разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта и са необходими за неговата 
подготовка и изпълнение, като инженерни, технически изследвания, геоложки/геодезически 
проучвания и др.; 
- разходи за въвеждане в експлоатация; 
- разходи за оборудване и обзавеждане; 
- разходи за организация и управление, разходи за публичност и визуализация. 
 
Процесът на деинституционализация ще се изпълнява по интегриран и координиран начин  
между  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси“ 2014- 2020 и Оперативна  
програма  „Региони  в  растеж“ 2014-2020 с  цел  осигуряване  на допълняемост и свързаност 
на мерките. Меките мерки, свързани с новите услуги в новоизградената социална  
инфраструктура  ще бъдат финансирани  по  Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. 
 
Съгласно указанията на програмата Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на 
деменция и техните семейства следва да бъде в жилищен район на града, в близост дои 
централна част с изградена достъпна архитектурна среда, както и обособена улична мрежа и 
тротоари за пешеходци, с близост до спирка на обществен транспорт. Препоръчително е също 
и наличието на здравна инфраструктура на приемливо достъпно разстояние (най-малко 
филиал на център за спешна медицинска помощ). Ново строителство се допуска при доказана 
невъзможност за използването на съществуваща сграда, която да бъде ремонтирана и 
преустроена по начин, отговарящ на изискванията за предоставяне на услугата дневен център. 
Във връзка с горепосоченото считаме, че сградата на бившия Областния диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания в града е подходяща за реализирането на проекта и осигуряването 
на качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора. 
 
Краен срок за подаване на проектните предложения по ОПРР 2014-2020 - 30 август 2018 г.  
 



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНТИЦИ, 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет - Смолян да приеме 
следните  

РЕШЕНИЯ: 

 
1. Дава съгласие Община Смолян  да кандидатства с проектно предложение „Създаване 

на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 
семейства в град Смолян“, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, 
Приоритетна ос 5 „Регионална и социална инфраструктура“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
 

2. Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга - Дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, като декларира, 
че до приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия 
проект, ще стартира създаването на съответната социална услуга. 
 

3. Декларира, че социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след датата 
на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно 
плащане от страна на УО на ОПРР. 
 

4. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на 
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно 
плащане от страна на УО на ОПРР. 
 

5. Упълномощава Кмета на Община Смолян да подготви документацията по 
кандидатстване, която да бъде подадена в определения срок за оценка чрез Модула за 
електронни услуги в ИСУН 2020. 
 
 

Вносител: /П/ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ   
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН  
 
 


