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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Анжело Цветанов Добричов - кмет 
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ОТНОСНО: Кандидатстване на община Чупрене с проектно предложение 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Чупрене” по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 3“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

  

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е 

отворена процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания - Компонент 3“. 

Процедурата има за цел да подобри качествата на живот и възможноститие за 

социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на 

мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) 

капацитет за предоставянето им. 

Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 

техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за 

които има социална необходимост от почасови услуги, като по този начин се защитава 

обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция на COVID-

19. 

Финансирането от програмата по тази процедура е до 100% безвъзмездна 

финансова помощ от общодопустимите разходи по проекта. Не се изисква 

съфинансиране от страна на кандидата. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

 Моля за Вашето решение: 



 На основание и чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 ат ЗМСМА и съгласно условията за 

кандидатстване по процедурата, Общински съвет Община Чупрене: 

  РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Чупрене да кандидатства с проектно предложение с 

наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по 

процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 3“. 

2. Възлага на Кмета на община Чупрене да осъществи необходимите действия, 

свързани с подготовката и кандидатстването с проектно предложение „Патронажна 

грижа за възрастни и лица с увреждания в община Чупрене“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. 

 

 

 

С уважение,  

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на община Чупрене  


