ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Аксел Мехмед Кючюк - Заместник кмет на Община Исперих

Относно: Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа” като услуга
от общ икономически интерес (УОИИ) на „Център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни
дейности” по Проект „Патронажна грижа + в община Исперих“, финансиран по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-6.002-0090 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 по процедура: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Исперих е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0090
„Патронажна грижа + в община Исперих“, съгласно сключен Административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа +”.
Проектът е на стойност 324 927,95 лв., представляващ 100% безвъзмездна
финансова помощ.
Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 01.04.2021 г.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни
грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и
подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във
връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът ще даде възможност да бъдат задоволени нуждите на минимум 55
потребители от община Исперих, да получават качествена и адекватна на нуждите им
патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен
екип от медицински специалисти, психолог и домашни помощници.
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По процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” ще се прилагат два
режима на помощ:
- Дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности, не попадат в обхвата на правилата за държавна помощ;
- Дейностите по патронажна грижа ще се реализират съгласно Решение на
комисията от 20 декември 2011 година (Решението) 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
(нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) (OBL 7/11.01.2012).
В изпълнение на т. 4.1 от сключен между Община Исперих и Министерство на
труда и социалната политика, чрез
Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
отношения“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“,
Община Исперих в качеството си на конкретен бенефициент следва самостоятелно да
възложи предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, която се определя като услуга
от общ икономически интерес (УОИИ) при спазване изискванията на Решение на
Комисията от 20 декември 2011 г. Възлагането на услугата се извършва с акт за
възлагане, който следва да съдържа задължителните реквизити по член 4 от Решение
2012/21/ЕС.
Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на ОбС чрез кмета на
общината, който изготвя заповед за възлагане, както и правила и процедури за
предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа”.
Съгласно чл. 2 (1) т. 11, от раздел ІІ. Предмет на заповедта от Акт за възлагане
за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес –
Патронажна грижа + с Решение на ОбС се утвърждава Методика за предоставяне на
интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа “.
За предоставяне на услугата ще се използва административната сграда на община
Исперих, в която се помещава „Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда ” към Дирекция „Хуманитарни дейности”
на община Исперих, където се предоставяха услугите по процедури “Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4.
Съгласно изискванията на Управляващия орган, Общински съвет е и органът,
който може да реши финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” услуги по патронажна грижа, да се ползват от потребителите без заплащане на
такса за периода на предоставяне на услугите. Целевите групи по проекта са възрастни
хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания – болшинството от които
са с ниски доходи, живеят в лоши битови условия и са в риск от социална изолация.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на Административен договор по проект
„Патронажна грижа + в Община Исперих“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от
20.12.2011 година.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ
икономически интерес /УОИИ/ по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090 „Патронажна
грижа + в община Исперих“, процедура: BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи:
2.1. Изпълнението на УОИИ
по Проект №BG05M9OP001-6.002-0090
„Патронажна грижа + в община Исперих“, процедура: BG05M9OP001-6.002
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на „Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда” към Дирекция „Хуманитарни
дейности” на община Исперих за срок до приключване на дейностите по проекта.
2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект „Патронажна грижа + в
община Исперих“ на екипа за организация и управление на Проект „Патронажна грижа
+ в община Исперих“ на общинско ниво.
3. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална
услуга „Патронажна грижа“.
4. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата
„Патронажна грижа” по Проект „Патронажна грижа + в община Исперих“.
5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Вносител:
Аксел Кючюк
Заместник - кмет на Община Исперих
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