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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05M9OP001-2.090 

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014 -2020“ . 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

обявява за кандидатстване процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Основната цел на 

процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване 

да бъдат изведени от специализираните институции и в същото време да бъде оказана 

превенция на институционализацията.  

 Обхватът и условията по процедурата са следните: 

 

 

1. Цели  

• Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от 

специализираните институции; 

• Превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на 

социални услуги в общността за дневна и почасова грижа (Дневни центрове 

за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства); 

• Подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип 

(Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора – за лица с 

психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни 

форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване); 

Операцията ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за 

действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия 

за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/19.01.2018 г. 

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно 

предложение - определя се съобразно капацитета на предвидените за финансиране 

социални услуги (брой места), за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми 

на деменция и техните семейства - гр. Смолян е 40 лица, съответните разходи за 

предоставяне на услугите (компенсация), непреките разходи, разходите за обзавеждане 

и оборудване (ако е приложимо) и разходите за подготвителни дейности – в размер до 1 

000,00 лв. за община. За Смолян размерът на БФП възлиза на 401 000лв.  

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от конкретния 

бенефициент. 

2.  Краен срок за подаване на проектните предложения - Проектните 

предложения могат да се представят поетапно, но не по-късно от 17:30 часа на 

31.12.2021 г. 

3.  Допустими кандидати и определени средства  



В настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ могат да участват ОБЩИНИ, получили финансиране (въз основа на сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 

увреждания“) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, за изграждане на 

социалната инфраструктура за услугите и съгласно критериите за избор на операции, 

одобрени от Комитета за наблюдение. Община Смолян има сключен договор за БФП № 

РД-02-37-107 от 12.12.2018г. за „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“  по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация 

на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, по „ОПРР 2014 -2020 г“.  

Kрайният срок за приключване на проекта и съответно въвеждане на сградата в 

експлоатация е 12.12.2020г. 

4. Допустими дейности  

• Подбор, наемане, обучение на персонала в създадените услуги – начално 

и надграждащо, и осигуряване на супервизия и подкрепа при 

предоставянето на услугите; 

• Създаване на дневни центрове и центрове за грижа и предоставяне на 

услуги в тях за период до 1 година.  Дневните центрове за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства ще осигуряват 

дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, 

терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на 

хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, 

мобилни услуги и други дейности. Услугите в Дневните центрове ще се 

предоставят както на лица от общността, така и на лица, ползващи 

резидентни услуги; 

• Разработване на вътрешни правила за дейността на услугите. 

Максималната стойност за предоставяните услуги за едно лице за 

услуга Дневен център – 10 000,00 лева на лице/година; 

• Дейности за информация и комуникация; 

• Дейности за организация и управление; 

5. Допустими разходи: 

• Разходи за подготвителни дейности: до 1 000,00 лв. за общините, които 

ще предоставят само услугите Дневни центрове, Центрове за грижа за 

лица с различни форми на деменция и/или Центрове за грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 

• Разходи за предоставяне на социалните услуги (компенсация); 

• Разходи за закупуване на материални активи (ако е приложимо); 

• Непреки разходи. 

Максималната стойност за предоставяните услуги за едно лице, в 

това число разходите за материални активи (ако е приложимо) и 

непреки разходи е: за услуга Дневен център – 10 000,00 лева на 

лице/годишно. 

6. Начин на кандидатстване: 
Проектното предложение по настоящата процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъде подадено само по електронен път с 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система 

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично и Общо Ръководство за 

потребителя за модул „Е-кандидатстване” 



Конкретният бенефициент ОБЩИНА при подаване на проектното 

предложение е необходимо да представи препис от Решение на Общинския съвет 

за: 

- подаване на проектно предложение по конкретната процедура 

- създаване на функционираща услуга Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства с цел за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната 

стратегия за дългосрочна грижа и Плана за действие за изпълнението й. 

Дейностите и бюджета на проекта ще бъдат изцяло съобразени с условията за 

кандидатстване по процедурата. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.12 и т. 8, чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното : 

 

 
   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства по 

процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. 

2. Дава съгласие за функциониране на услуга Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства с цел за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания 

в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Плана за 

действие за изпълнението й в сграда с идентификатор 67653.917.540, със ЗП 469 

кв.м, частна общинска собственост (АЧОС № 1689 от 27.02.2013г.), намираща се 

в гр. Смолян, ж.к. Невястата, ул. Евридика, ремонтирана за целта по проект № 

BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на 

лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по 

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 

увреждания”, „ОПРР 2014-2020“.  

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектната 

документация и електронното кандидатстване с проектното предложение в 

съответния срок.   

 

 

................................................ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

  


