РЕШЕНИЕ № 48
25.03.2021 год.
Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на дирекция „Образование и социални
дейности”- Община Габрово, по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа”,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
считано от 04.01.2021г., за период от 12 месеца
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение на ЕК за
УОИИ от 20.12.2011 година, Общинския съвет – Габрово РЕШИ:
1. Изменя свое решение № 12 от 28.01.2021 година както следва:
1.1. Услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа”, финансирана
по процедура BG05M9OP001- BG05M9OP001-6.002 да се предоставя от Община
Габрово, чрез дирекция „Образование и социални дейности“, като офис на услугата е:
гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ 2, стая № 32;
1.2. Възлага предоставянето на здравно - социалната услуга „Патронажна
грижа“ на дирекция „Образование и социални дейности“ в Община Габрово, считано
от 04.01.2021 г., със срок на продължителност 12 месеца от датата на възлагане;
1.3. Услугата „Патронажна грижа“ да обхване минимум 224 лица (хора с
увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други
уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19) за
периода на нейното възлагане - от 04.01.2021г. до 04.01.2022г;
1.4. В съответствие с Условия за кандидатстване по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа” услугата да се предоставя от Община Габрово, като УОИИ без заплащане на
такса от страна на потребителите, а разходите по предоставянето й в размер на 2016
/две хиляди и шестнадесет/ лева на лице за година да са за сметка на проекта;
1.5. Възлага на Кмета на Община Габрово да предприеме необходимите
действия за законосъобразното предоставяне на услугата, в това число разработването
и утвърждаването на съответните процедури и правила в съответствие с изискванията
на Закона и Указанията на Управляващия орган;
1.6. Възлага на Кмета на Община Габрово да създаде необходимите механизми,
гарантиращи избягване на двойно финансиране и недопускащи свръхкомпенсиране.
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