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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

ОТНОСНО: Удължаване със 6 (шест) месеца на срока предоставяне на услугата 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на 

проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение №1104 от 28.02.2019 г., Общински Съвет Смолян даде съгласие Община 

Смолян да кандидатства с проект за предоставяне на услугата Патронажна грижа за 

възрастни хора и хора с увреждания, която да бъде предоставяна от създадено звено към 

дирекция „Международни проекти програми и обществени дейности“ в Община Смолян, 

което да действа като оператор/доставчик на услугата. От м. Ноември 2019 г. звеното 

предоставя тази услуга в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като в следствие промяна в числеността и 

структурата на Община Смолян звеното, предоставящо услугата патронажна грижа 

премина към дирекция „Хуманитарни дейности“ на община Смолян, прието с Решение 

№180 от 30.04.2020 г. 
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 Във връзка с предстоящо към 31.12.2020г. приключване на договор № 

BG05M9OP001-2.040-0033-C01., Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 предлага удължаване на услугите по 

процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания – 

Компонент 2“ при следните условия: 

1. Удължаване на предоставянето на услугата  патронажна грижа с 6 месеца; 

2. Допустими дейности за периода на удължаване са : 

• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; 

• Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

• Обучение и супервизия на персонала. 

3. Услугата ще продължава да се изпълнява от Звено към дирекция „Хуманитарни 

дейности“ в Община Смолян, което да действа като оператор/доставчик на услугата. 

4. Размерът на компенсацията за 6 месеца е 1008 лв. на лице, получаващо услуги. 

5. Бюджетът по договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъде увеличен със 

131 846.40 лв., която сума е изчислена на база индикативния брой потребители (120 

за Община Смолян, определени на база население). 

6. Предоставените  допълнителни средства ще бъдат ще бъдат заложени в следните 

бюджетни пера: 

1.1 Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ, възнаграждения по 

реда на ЗДСл и възнаграждения, произтичащи от договори за услуга или 

договори за поръчка на по реда на ЗЗД на лицата, пряко ангажирани с 

изпълнението на преките дейност; 
1.2 Единна ставка – тези разходи са в размер на 40% от допустимите 

разходи за персонал по проекта, за покриване на останалите 

допустими разходи за посочения по-горе период, като гориво за 
автомобил, медицински и санитарни консумативи, канцеларски 

материали, обучения и супервизия на персонала, оценка на 

потребностите на потребителите.  

Не са допустими разходи за ремонт, обзавеждане и закупуване на 

транспортно средство 

7. Индикаторите за изпълнение и резултат за допълнителния период от 6 месеца са 

на база индикативния брой потребители. Целевите групи остават непроменени. 

Настоящите потребители на услуги от Компонент 2 могат да продължат да 
ползват услугата.  

Към момента от началото на предоставяне на услугата през проекта са преминали  137 

потребители, обслужвани от 42 домашни помощници и мобилен медицински екип за 
почасови услуги – медицинска сестра, психолог и рехабилитатор. Обслужват се и 

селата, като към момента има потребители от Могилица, Буката, Арда, Търън, Влахово, 

Тикале, Требище, Лъка, Подвис, Селище, Езерово, Стража. За нуждите на 

патронажната грижа по проекта е закупен автомобил.      
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С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Смолян да 

приеме следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да удължи със 6 (шест) месеца срока за 

предоставяне на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-033 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да отрази промяната на срока на проекта и 

размера на бюджета и в Акта за възлагане на услугата от общ икономически 

интерес Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необхомите действия за 
изпълнение на настоящето решение.  

 

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

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 
   


