
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 886 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Грижа в дома“ като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект „Грижа в дома в 

община Свищов“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, 

съфинансирана от Европейския съюз, Приоритет 2 „Социално 

включване и равни възможности“, финансиран по 

Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0011-

С01/09.11.2022 г. (регистрационен номер в Община Свищов                 

№ 94-Д-709) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 25 и чл. 29 от Закона за социалните 

услуги (ЗСУ), във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 г., 

Административен договор с № BG05SFPR002-2.001-0011-С01/09.11.2022 г. 

(регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-709) за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, сключен между 

Община Свищов и Министерство на труда и социалната политика – Управляващ 

орган по ПРЧР 2021-2027 г. и предложение с Вх. № 1649/14.11.2022 г. от д-р Генчо 

Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Кметът на община Свищов да възложи на Домашен социален патронаж при 

Община Свищов предоставянето на услугата от общ икономически интерес „Грижа 

в дома“ в община Свищов по Проект „Грижа в дома в община Свищов“, 

финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0011-

С01/09.11.2022 г. (регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-709). 

2. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, 

управление на проекти и европейски въпроси“ при Община Свищов да 

осъществява контрол върху предоставяне на услугата от общ икономически 

интерес „Грижа в дома“ в община Свищов по Проект „Грижа в дома в община 



Свищов“, финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0011-

С01/09.11.2022 г. (регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-709). 

3. Кметът на община Свищов да изготви акт за възлагане на услугата от общ 

икономически интерес „Грижа в дома“ в община Свищов по Проект „Грижа в дома 

в община Свищов“, финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-

2.001-0011-С01/09.11.2022 г. (регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-

709), съгласно правилата на Решение на ЕК, от 20 декември 2011 г., относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес. 

МОТИВИ: На 09.11.2022 г. Кметът на община Свищов подписа договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение  на Проект „Грижа 

в дома в община Свищов“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от 

Европейския съюз, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, в 

размер до 954 714,99 лева, с основна дейност: Предоставяне на грижа в дома. 

Целеви групи потребители: възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и хора с увреждания. 

Необходим персонал: социални асистенти; медицински сестри и 

специалисти; работници, изпълняващи доставки по домовете. 

Към момента предоставяните в община Свищов социални услуги не са в 

състояние да удовлетворят потребностите на всички възрастни хора и хора с 

увреждания. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с 

увреждания и възрастни хора, зависими от грижа чрез предоставяне на мобилни 

почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда; психологическа 

подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на 

лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне 

на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално 

значими заболявания, вкл. консултации с диетолог и др. специалисти при 

необходимост; осигуряване на супервизия и обучения на служителите, 

предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда. 

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора има важна роля за превенция 

на социалното изключване. Тези услуги доказват своята значимост като начин за 

достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантират получаване 

навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални 

потребности. 

Интегрираният подход е с фокус пълноценното социално включване на хората 

с увреждания в обществото в зависимост от техните индивидуални и променящи се 

потребности, съчетавайки социалния със здравния елемент. 

Съгласно условията за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“  по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, 

Община Свищов следва да възложи изпълнението на услугата от общ 

икономически интерес /УОИИ/ - „Грижа в дома“, при спазване на правилата на 

Решение на ЕК от 20 декември 2011 г., относно прилагането на член 106, параграф 

2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 



формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, 

които да се планират като задължение за кмета на общината по отношение 

спазването им и извършването на контрол. 

Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на Общински съвет, чрез 

Кмета на Общината, който трябва да изготви Акт за възлагане на услугата. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


