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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 458 

 
взето с Протокол № 42 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 31.10.2022 година 
 
 
           По т. 4  от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по 
Програма „Развитие на човешките ресурси“(П РЧР) 2021-2027 и възлагане на 
изпълнението на услугата от общ икономически интерес“ 
на основание: Вече трета година Община Садово изпълнява успешно, постигайки 
индикаторите, проекти по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4“, както и „Патронажна 
грижа?“ – Компонент 1, 2 и 3. Повече от 50 възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване и хора с увреждания получават помощ в дома от назначени 
домашни помощници, за което е осигурено финансиране и ще продължи до 
началото на 2023 година. В момента Общината има възможност/до 
31.01.2023г.включително/ да кандидатства за финансиране/на 100%/ по процедура 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките 
ресурси“(П РЧР) 2021-2027, така че посочените услуги да продължат да се 
предоставят на нуждаещите се/дори да се включат и нови потребители/ за още 12 
месеца напред. Реализацията на подобен социален проект ще е от полза както за 
Общината, така и за онези наши жители, които имат нужда от помощ и са в 
неравностойно положение. Ще се постигне и устойчивост на услугите, 
предоставяни до момента. Ангажимента на Общината ще се състои в постигане 
целите на проекта, без финансови ангажименти     и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 
Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
 

1. Общински съвет-Садово изразява съгласие Община Садово да  
кандидатства за финансиране с проект „Грижа в дома в община Садово“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките 
ресурси“(П РЧР) 2021-2027. 



2. Ако проектът по т. 1 бъзе финансиран и съгласно правилата на Решение  
на ЕК от 20 декември 2011 година 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(Решението), и фактът че услугата по проект „Грижа в дома в община 
Садово“ следва да се възложи като услуга от общ икономически интерес, 
Общински съвет-Садово приема да възложи изпълнението на услугата по проект 
„Грижа в дома в община Садово“ по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по 
Програма „Развитие на човешките ресурси“(П РЧР) 2021-2027 на Дирекция „Обща 
администрация“ в община Садово. 

3. Услугата по посочения в т. 1 проект, да се възложи от кмета на Общината  
с договор за предоставяне й от месец януари 2023 година на общинско звено – 
Дирекция „Обща администрация“, както и да предприемат последващите действия 
за осигуряване на съответствие на проекта с приложимия режим по държавна 
помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 
интерес. 

 
 

 
  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   14 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

     
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 

 


