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Относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027 

  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Министерството на труда и социалната политика обяви процедура за 

подбор на проекти № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана 

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за 

лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат 

разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на 

пандемични ситуации. 

Процедурата допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 

за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез 

подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и 

Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална 

закрила и основни услуги за всички“. 

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 

„Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права. 
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В условията на процедурдата не е предвиден минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ, а максималният размер се определя 

съгласно таблица „Разпределение на потребителите по общини“, като за 

община Стралджа са определени 77 потребителя.  

 Задължителен документ, който се изисква да бъде представен на етап 

кандидатстване, е препис на Решение на Общинския съвет за подаване на 

проектно предложение по конкретната процедура от кандидата. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и 

чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предлагам 

Общински съвет Стралджа да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Дава съгласие община Стралджа да подаде проектно предложение 

по процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

2. Упълномощава Кмета на Община Стралджа да организира 

необходимите дейности по подготовка на проектното предложение и да 

подаде чрез ИСУН изготвеното проектно предложение. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание 

чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид 

възможната начална дата за допустимостта за разходи по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027 
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