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Относно: Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АСПАРУХОВА, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Във връзка с приключване на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.040-0078 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен „ – 

Компонент 2, на 29.08.2021 г., възниква необходимост от продължаване на подкрепата 

на най-уязвимите хора на територията на Община Шумен: възрастните лица над 65 

годишна възраст и лицата с увреждания. 

 За това е необходимо да се продължат дейностите по предоставяне на 

патронажни грижи, като се изготви проектно предложение за кандидатсване по 

процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз, по приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. 

 Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-

здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване 

разпространението и преодоляване на последиците от  COVID-19. То е на обща 

стойност 1 147 760,44лв. за 12 месеца и се отнася за: 

 

1. 201 потребители за патронажна услуга, в размер на 405 216,00лв. която се изразява в: 

 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 
 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със 

средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция;  

 Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа от/до домовете на 

лицата; 



2. 603 потребители в социални услуги на стойност 677 576,87лв., които се изразяват 

в:  

 

 Осигуряване на ЛПС;  

 Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности; 

 Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности за COVID-19; 

 Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на 

потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на 

помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, 

осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. 

Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни 

устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на 

въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване 

на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, 

скайп връзка и др.); 

 

3.Непреки разходи в размер 64 967,57лв., които са всички разходи извън заплатите на 

служителите по проекта; 

  

 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. 

 Целевите групи по проекта са: 

 Хора с увреждания; 
 Възрастни хора в невъзможност за самообслужване /лица на възраст над 54 

години/; 

 Други уязвими групи – лица поставени под карантина във връзка с COVID-19 

 Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19; 

 Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности; 

 Служители в структури на публичната администрация на национално и местно 

ниво, предоставящи здравни и социални услуги; 

 Служители на доставчици на социални услуги; 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет 

Шумен да вземе следните 

 

  Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Община Шумен да подаде проектно предложение по Процедура за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 



2. Възлага на Кмета на Община Шумен да извърши всички необходими действия 

при кандидатстване и реализиране на проекта. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


