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ОТНОСНО: Създаване на звено за 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 През 2019 година Община Смолян кандидатства и бе одобрена като конкретен 

бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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

Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за 

което Общински съвет – Смолян взе решение с №1104 от 28.02.2019 г.  

От 15.07.2019г. стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания от Община Смолян“. Стойността на проекта възлиза на 318 192 

лева, а продължителността му е 16 месеца.  

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и 

лицата с увреждания от община Смолян. 

Специфични цели:  

1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез предоставяне на мобилни интегрирани 

здравно - социални услуги в техните домове, съобразени със специфичните им потребности; 

2. Разширяване обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, 

предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на възрастните хората, лицата 

с увреждания и техните семейства. 

За реализирането на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:  Закупуване на 

МПС, доставка на обзавеждане и оборудване, необходими за работата на звеното и 

качественото предоставяне на услугите и изпълнение на проекта; Подбор на потребители и 

персонал на звеното за предоставяне на услугите; Обучение и супервизия на персонала; 

Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.  

Услугите ще се предоставят от звено с екип, включващ координатор/диспечер на 

услугата; шофьор; медицинска сестра; рехабилитатор; психолог и 23 домашни помощници. 

Звеното ще се помещава в офис в общинска администрация, който ще бъде обзаведен и 

оборудван по проекта. Работата на звеното ще се финансира изцяло от бюджета на проекта.   

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги ще се осъществяват от 

Звено/Дирекция на общинска администрация Смолян, на които ще бъде възложена 

патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес и в съответствие с 

разработена от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на 

патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. 

От услугите ще се възползват общо 120 възрастни хора и лица с увреждания, живеещи на 

територията на община Смолян за период от 12 месеца по проекта и 1 месец като 

устойчивост на услугата, за който средствата следва да се заложат в бюджета на общината за 

2020 г.   

Всяко лице от целевата група ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на 

ден, като услугите могат да бъдат следните: 



- поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и 

др., съгласно нуждите на потребителите, и които са допустими да се предоставят извън 

медицинско заведение; 

- психологическа подкрепа и консултиране; 

- придружаване до различни институции; 

- помощ в домакинството. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” са приложими правилата по 

държавните помощи.  

 

При направената преценка за приложимостта на режима по държавна помощ на всяко от 

трите нива по отношение на инвестициите, а именно: собственик (община), оператор 

(доставчик на услугата) и краен ползвател (ползвател на патронажната грижа), 

приложимостта на правилата по държавните помощи се изключва на две от нивата: нивото 

на собственика (общината) и нивото на ползвателя. Изключването на приложимостта на 

правилата по държавните помощи на нивото на собственика (съответната община 

бенефициент/партньор) е обвързано със задължението на общините за осигуряване на 

подходящи социални услуги за населението, Съгласно Закона за социалното подпомагане и 

Правилника за неговото прилагане.  

Осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с 

увреждания и възрастни хора (патронажни грижи) се приема за Услуга от общ икономически 

интерес. Именно поради тази причина в Условията за кандидатстване по процедура 

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

Компонент 2” предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания е 

разглеждано като социална услуга от общ икономически интерес (УОИИ).  

„Патронажната грижа“ се определя като УОИИ, като част от безвъзмездната 

финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания“ представлява компенсация за обществена услуга за 

оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния 

пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от 

Договора за функциониране на ЕС. 

Услугата „патронажна грижа“ следва да бъде възложена от страна на общината в 

съответствие с изискванията на Решението за УОИИ, като задължението за изпълнение важи 

за период от 12 месеца. Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане, който 

може да бъде под формата на законодателен или регулаторен инструмент или договор 

(документ с правно обвързваща сила съгласно националното законодателство, който дава 

правното основание за финансирането на конкретната услуга и за определянето й като 

УОИИ). Например: Закон, Правилник за прилагане на закон, ПМС, Устройствен правилник 

на предприятие, Решение на общински съвет, Заповед, Договор за възлагане на услуга.  

 Съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР“ с приложимия режим по държавна помощ 

и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес по 

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

– Компонент 2”, публикувани на официалната страница на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси: https://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-

uvrezhdanija-komponent-2/, Общинският съвет е органът, който следва да вземе решение за 

начина на възлагане на услугата от общ икономически интерес.  

С оглед на посоченото, 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 патронажните грижи и ще осъществява контрола върху спазването 

на приетите от този орган нормативни и др. правила. Общинският съвет е органът, който ще 

„възложи" изпълнението на УОИИ и ще контролира предоставянето на услугата съвместно с 

кмета на общината. 

Видно от гореописаното предоставянето на услугата „патронажна грижа за възрастни и 

лица с увреждания“ 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 сме предвидили услугата Патронажна грижа да се 



предоставя от звено/дирекция към Общинска администрация. По подобен начин вече бяха 

предоставяни услугите в домашна среда чрез Звено за услуги в домашна среда чрез което 

бяха осигурени социални асистенти и домашни помощници на над 100 потребители.  

Общинското звено или съответният доставчик на социални услуги, което е натоварено 

със задачите по предоставяне на „патронажната грижа“, представлява „оператор“ и 

съответно изпълнител на услугата по „патронажна грижа“. При всички случаи 

доставчикът на услугата (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 

услугите по патронажна грижа.  

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 услугата, 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 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).  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

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

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Създава Звено към дирекция „Международни проекти програми и обществени 

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

Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, 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. 

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

действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес  Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в съответствие с изискванията на Решението 

на ЕК от 20 декември 2011г. за УОИИ и указанията на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“.  

 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 


