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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община 

Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 558 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло 

се на 27.05.2021 г., Протокол №22 бе дадено съгласие звеното към дирекция „Хуманитарни 

дейности“ да действа като оператор/доставчик на услугата „Патронажна грижа“ по проект 

№BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа+ в община Смолян“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 Във връзка с това бе изготвена Методика за предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги „Патронажна грижа”. В нея са определени: 

• Същността на услугите и направленията, по които ще се работи;  

• Правила и процедури по предоставяне на услугата патронажна грижа; 

• Обхват, целеви групи и капацитет на услугите;  

• Основни видове дейности; 

• Организация и управление на доставката на мобилните интегрирани здравно-

социални услуги и дейностите свързани превенция на covid-19 в социалните услуги, 

държавно делегирани дейности. 

Съгласно Указанията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. е необходимо Общинският съвет да утвърди Методика за предоставяне на 

интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа” 

 

 

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, предлагам на Общински съвет – 

Смолян да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, 

Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 



помощ по процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 

 

 

Приложение: Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги 

„Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, 

Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 
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