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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 180 от 30.04.2020 г. на Общински 

съвет – Смолян. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На 10.02.2023 година бе подписан договор с Министерство на труда и 

социалната политика, Програма „Развитие на човешките ресурси“ по Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в 

дома", финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021 - 2027. за изпълнение на проект „Грижа в дома в община 

Смолян“.  

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

увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване и зависими от грижа, 

чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда, включително в контекста на пандемични ситуации. Стойност на проекта-

1 234 339, 26 лв. Период на изпълнение – 14 месеца, считано от 10.02.2023 г. Ще бъдат 

назначени: 41 домашни помощници, 6 работника доставки на храни и лекарства до 

домовете, 4 човека медицински специалисти, социален работник, сътрудник социални 

дейности, координатор/диспечер, шофьор. Предоставянето на услугата е 12 месеца, 

считано от 11.04.2023 г. 

С настоящия проект ще се надграждат постигнатите резултати от успешно 

изпълнените проекти „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

Патронажна грижа +“ и „Патронажна грижа + Компонент 2“. За целта на изпълнение на 

проектните дейности е създадено Звено за патронажна грижа към Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ в Община Смолян.  

Предвид опита на Община Смолян в предоставянето и управлението на подобни 

социални услуги е предвидено услугата „Грижа в дома“ да се предоставя от 

функциониращото в момента Звено към дирекция Хуманитарни дейности, което да 

действа като оператор/доставчик на услугата „Грижа в дома“ за възрастни хора и лица с 

увреждания в рамките на проект „Грижа в дома в община Смолян“.   

Общинското звено, предоставящо услугата представлява „оператор“ и съответно 

изпълнител на услугата по „грижа в дома“. При всички случаи доставчикът на услугата 



2 

 

(операторът), дори когато не е отделно юридическо лице, а е част от общинската 

администрация се разглежда като предприятие за целите на държавните помощи за 

конкретната дейност и като получател на компенсация за предоставяне на 

интегрираните здравно-социални услуги. 

Звеното за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги е утвърдено с 

Решение но Общински съвет Смолян № 180 от 30.04.2020 г. и ще действа като 

доставчик на услугата „грижа в дома“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансиран от Европейски 

социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 и 

Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0184-C01. 

Чрез проекта ще се изпълняват следните дейности: 

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

домовете и психологическа подкрепа; 

- Доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, лекарства, 

заплащане на битови сметки и заявяване на административни и битови услуги със 

средства на потребителите /услугата се заявява по предварителна заявка в офиса на 

проекта по предварително обявен телефон/. 

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и 

профилактика на здравето и социално-значими заболявания. 

- Осигуряване на обучения и супервизии на служителите, предоставящи 

почасовите интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

            Осъществяването на проектните дейности ще бъде реализирано от екип от 

специалисти – домашни помощници, работници доставка на храни и лекарства до 

домовете на потребителите, координатор/диспечер, социален работник, сътрудник 

социални дейности,  медицинска сестра, психолог, рехабилитатор/кинезетерапевт. 

Услугата ще се предоставя 12 м. и е безплатна за потребителите. 

Във връзка с приложимия режим по държавните помощи, независимо от факта, 

че не разполага с отделна правосубектност, звеното в общинска администрация, 

натоварено с предоставянето на услугите, се разглежда като отделна/самостоятелна 

част от останалата общинска администрация, тъй като приходите и разходите, свързани 

с дейностите, изпълнявани от съответното звено, следва да бъдат отделени от 

останалите приходи и разходи на общината. Това разделяне е необходимо условие за 

целите на режима по държавните помощи и възлагането на услугата.  

В случая, когато услугата по предоставяне на патронажни грижи/грижи в дома 

се осъществява от звено/дирекция в общината, кметът на общината възлага на 

звено/дирекция задачите по предоставяне на услугите. Документът, чрез който кметът 

възлага изпълнението на съответната дейност, е част от Акта за възлагане (например 

заповед или вътрешни правила). 
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Според изискванията на Програмата, екипът на проекта разработва и представя 

на вниманието на общинските съветници, които на свое заседание да разгледат ш 

приемат Методика за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

„Грижа в дома“. Целта на Методиката е да представи цялостния процес на 

предоставяне и ползване на услугите, да формулира специфичните права и 

отговорности на всички участници в процеса. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23, чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – 

Смолян да приеме следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Изменя Решение № 180 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Смолян в т. 1 

както следва: “Звено за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги“ да действа като оператор/доставчик към дирекция „Хуманитарни дейности“ на 

услугата „Грижа в дома“, по Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0184-

C01, финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

2. За периода на предоставяне на услугата „Грижа в дома, доставчикът на Услугата 

от общ икономически интерес няма да събира приходи от предоставяните услуги, а 

именно месечни такси. 

3. Приема Методика за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в община Смолян, финансиран по 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-

2.001 "Грижа в дома", финансиран от Европейски социален фонд + чрез Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

4. Възлага и упълномощава  Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими правни действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес 

Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания в съответствие с изискванията на 

Решението на ЕК от 20 декември 2011 г. за УОИИ /Услуга от общ икономически 

интерес/ и указанията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  

5. Настоящото решение и неразделна част от Решение № 180 от 30.04.2020 г. на 

Общински съвет – Смолян. 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Приложения: 

1. Примерен Акт за възлагане за предоставяне на помощ за осъществяване на 

услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ /за сведение/ 

2. Методика за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

„Грижа в дома“. 


