
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 714 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 

 

 

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа + - Компонент 2“ като 

услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект 

BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна грижа + в Община 

Свищов“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“, съгласно Допълнително 

споразумение № 01 към Административен договор                                 

№ BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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. 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, Допълнително споразумение № 01 към Административен 

договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна 

грижа + - Компонент 2“ (рег. индекс № 94-Д-307/12.04.2022 г. при Община Свищов),  

Решение № 454/29.04.2021 г., Прот. № 27 на Общински съвет – Свищов и 

предложение с Вх. № 1359/14.04.2022 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 „Патронажна грижа + - Компонент 2” за 

срок на изпълнение на дейностите „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, не по-късно от 30.06.2023 г. 



2. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, 

управление на проекти и европейски въпроси“ да осъществява контрол върху 

предоставяне на услугата „Патронажна грижа + - Компонент 2”. 

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

„Патронажна грижа + - Компонент 2”, като услуга от общ икономически интерес, 

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: В изпълнение на Решение № 454/29.04.2021 г., Прот. № 27 на 

Общински съвет – Свищов, с Акт за възлагане Кметът на община Свищов е възложил 

на Домашен социален патронаж при Община Свищов предоставянето на услугата 

„Патронажна грижа +“ в община Свищов, на основание Административен договор № 

BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Със 

същото Решение е възложено на Дирекция „АПИОУПЕВ“ при Община Свищов да 

осъществява контрол върху предоставянето на услугата „Патронажна грижа +“ в 

община Свищов. 

Във връзка с предстоящото приключване изпълнението на Административен 

договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +“, Управляващият орган е предложил удължаване на услугите по Процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ чрез подписване на допълнително 

споразумение. 

На 08.04.2022 г. Кметът на община Свищов подписа Допълнително 

споразумение № 01 към Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-

С01/13.04.2021 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ за предоставяне 

на услугата „Патронажна грижа + - Компонент 2” за срок на изпълнение на 

дейностите „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности“, не по-късно от 30.06.2023 г. 

С подписването на горецитираното Допълнително споразумение се изменят             

чл. 2. 1., чл. 2. 2. и чл. 2. 3. на Административния договор, респективно увеличава се 

максималният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – до                  

635 981.25 лв. за изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна 

грижа + в Община Свищов“ (процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ 

– Компонент 1 (420 025.00 лв.) и процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа 

+ - Компонент 2“ (215 956.25 лв.)), конкретизират се основните дейности 

(„Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани 

от държавата дейности“) и индикатори по Компонент 1 и Компонент 2, както и 

срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 2 – не по-късно от 30.06.2023 г. 

Всички други условия по Договора остават непроменени. 

В съответствие с приложимите разпоредби, Община Свищов следва да възложи 

изпълнението на услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ „Патронажна грижа + 

- Компонент 2”, 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. Възлагането на услугата „Патронажна грижа + 

- Компонент 2“, като УОИИ, се осъществява с Акт за възлагане от Кмета на 

Общината, въз основа на решение на Общинския съвет. 

Удължаването на срока на Административния договор чрез подписаното 

Допълнително споразумение ще даде възможност в община Свищов да продължи 

предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез 

услуги в домашна среда, както и на подкрепа за адаптиране на социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, 

свързани с разпространението на COVID-19. Ще продължи предоставянето на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата в 

Община Свищов, които са най-застрашени от коронавирусната инфекция.  

Дейностите извън патронажната грижа, които са насочени към превенция на 

COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности НЕ ПОПАДАТ в 

обхвата на държавните помощи и съответно за тях не се прилагат правилата на 

Решение на ЕК от 20 декември 2011 г. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


