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ОТНОСНО:  Възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-

С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните 

семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 На 01.07.2021 г. Община Смолян започна изпълнението на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект 

BG05M9OP001-2.090–0008-С01, проект „Нова дългосрочна грижа за лица с различни 

форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, който се финансира от 

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020. 

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде разкрита социалната услуга 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства“ в гр. Смолян за 40 лица, който ще осигури възможност за достъп до 

висококачествени и устойчиви, здравни и социални услуги в общността и осигуряване 

на дългосрочна грижа за възрастните хора и подкрепа за техните семейства, което ще 

допринесе за превенция на институционализацията им.  

Дневният център ще се намира в гр. Смолян, кв. Невястата, ул. Евридика, в част 

от сградата на бившия Тубдиспансер, а услугите, които ще предлага са грижа, 

рехабилитация, терапия, занимания по интереси (родолюбие, плетене, готварство, 

арттерапия, музикотерапия, градинарство и др.); дискусии по актуални теми, 

консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за 

лицата от целевата група в домашна среда; здравна профилактика и др. Услугите могат 

да бъдат дневни, полудневни и почасови, както на място в Дневния център, както и 

мобилни услуги за лица от общността в техните домове и за лица, вече ползващи 

резидентни услуги.  

Общата стойност на проекта е в размер на 400 993,84 лева, като финансирането 

от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд възлиза на 340 844,76 лева, а 

националното финансиране е на стойност 60 149,08 лева. 

Проектът е със срок на изпълнение 15 месеца и ще се реализира в периода 

01.07.2021 г. – 01.10.2022 г. 



По процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хората с увреждания – Етап 2“, предоставянето на услуги за нуждаещите се възрастни и 

хора с увреждания в Дневните центрове е определено като социална услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ в съответствие с Решението на Европейската комисия 

/ЕК/ за УОИИ от 20.12.2011 година. 

 

УОИИ представляват икономически дейности, обслужващи обществения интерес. 

Икономическият им характер е онова, което ги различава от останалите обществени 

услуги. Общественият им характер, от друга страна, е онова, което налага поставянето 

им под специален режим. УОИИ са дейности, които са пазарно (икономически) 

неефективни или които пазарът не може да предоставя при условия, отговарящи на 

обществената потребност. Без намеса на държавата, някои категории граждани не биха 

могли да се ползват от съответната услуга. За да се осигури обществената достъпност 

на услугата, без да е налице несправедлива финансова тежест за предприятията, 

натоварени с УОИИ, те следва да бъдат компенсирани с публични средства. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.090, за да 

осигури съответствие на компенсацията с правилата за държавните помощи, общината 

възлага изпълнението на съответната услуга, в съответствие с изискванията на 

Решението за УОИИ, на общинско звено (под формата на общинско предприятие, 

създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на 

звено/дирекция в самата общинска администрация) или на външно за общината лице 

(доставчик на социални услуги). 

Общинският съвет е компетентният орган, който по силата на нарочен акт 

(решение на Общинския съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои звена, 

Общината ще предоставя услугата „Дневен център за грижа за възрастни хора с 

различни форми на деменция и техните семейства“ и ще осъществява контрола върху 

спазването на приетите от този орган нормативни и др. правила. Предоставянето на 

услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства“ се възлага от Общинския съвет чрез Кмета на общината.  

Предвид опита на Община Смолян в предоставянето и управлението на подобни 

социални услуги от предходни години предлагаме услугата „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ да се предоставя 

от дирекция към Общинска администрация. По подобен начин вече бяха реализирани 

няколко проекта, по които функционираха социалните услуги Център за обществена 

подкрепа,  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и 

Общностен център. 

В случай, че услугата ще се предоставя от 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, в случай че услугата ще се 

предоставя от вътрешно звено/дирекция в общината) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с Решението на 

Европейската комисия /ЕК/ за УОИИ от 20.12.2011 година, предлагам на Общински 

съвет – Смолян да приеме следното  

 



 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими правни 

действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес  „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, в изпълнение на 

проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни 

форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Дирекция „Стратегическо планиране, 

иновации, проекти и туризъм“, в съответствие с изискванията на Решението на ЕК от 

20 декември 2011г. за УОИИ и указанията на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“.  

 

2. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца на територията на 

община Смолян, в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова 

дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в 

община Смолян“. 

 

 

Приложение: Примерен Акт за възлагане 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 

 

 

 


