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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
ОТ 

 

АТАНАС КИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Относно: Предоставяне изпълнението на услуга и качеството на „оператор“ 

(доставчик) 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 ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Община Стралджа подготвя 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. 

Съгласно  т. 4.1 от проекта на административен договор по горепосочената процедура 

Община Стралджа в качеството си на конкретен бенефициент/партньор самостоятелно 

възлага предоставянето на услугата „Грижа в дома“, която се определя като услуга от 

общ икономически интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на 

Комисията 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 (наричано 

Решението или Решение 2012/21/ЕС).  

Съгласно Указанията на процедурата, всяка община възлага изпълнението на 

дейностите по грижа в дома за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на 

своята територия по реда на Решението единствено на общинско предприятие, 

създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на 

звено/дирекция в самата общинска администрация.  

Общинският съвет е компетентният орган, който по силата на нарочен акт 

(решение на Общинския съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои отдели, 

Общината ще предоставя услугата и ще осъществява контрола върху спазването на 

приетите от този орган нормативни и други правила. 

Отдел „Хуманитарни дейности“, който ще бъде натоварен  със  задачите  по  

предоставяне на услугата, ще представлява „оператор“ (доставчик) и съответно 

изпълнител на услугата.  

          Съгласно изискванията на Управляващия орган, Общински съвет е и органа, 

който може да реши финансираните услуги по процедура чрез директно предоставяне 
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на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, 

финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, да се ползват 

от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугите – 12 

месеца.  

 

           Предвид горепосоченото и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет  

Стралджа да вземе следното 

                                       

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет Стралджа предоставя изпълнението на услугата и 

качеството на „оператор“ (доставчик) по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана 

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на отдел „Хуманитарни 

дейности“ при община Стралджа; 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Стралджа да издаде заповед, с която да 

възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата „Грижа в дома“ по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

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

човешките ресурси“ 2021-2027 на отдел „Хуманитарни дейности“.  

 

                  3. Дава съгласие финансираните услуги по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в 

дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, да се 

ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на 

услугите – 12 месеца.   

 

 

 

Вносител: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ  

Кмет на община Стралджа  

 

 


