РЕШЕНИЕ № 113
27.05.2021 год.
Възлагане на услугите „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и
„Център за грижа за възрастни хора с невъзможност да самообслужване“ на
„Регионален хоспис“ ЕООД Габрово, предоставяни по проект „Нова дългосрочна
грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите
услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община
Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение на
Комисията 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 и
чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Изменя т. 2 и т. 3 от Решение № 251/26.11.2020 г. на Общински съвет Габрово в частта на датата на разкриване на услугите, като от „считано от
01.09.2021 г.“ става „считано от 01.07.2021 г.“
2. Резидентната социална услуга „Център за грижа за лица с различни форми на
деменция“, предоставяна по проект BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова
дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на
новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за
грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на
община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, да се предоставя от Община Габрово, чрез „Регионален хоспис“
ЕООД. Услугата да се предоставя за периода до 12 месеца, но не по-късно от
11.08.2022 г., на адрес гр. Габрово, кв. Велчевци - 1 и 2 етаж от западното крило на
сграда, общинска собственост, като за този период обхване минимум 15 лица с
различни форми на деменция.
3. Резидентната социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване“, предоставяна по проект BG05M9OP001-2.0900005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 –
предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на
деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на
територията на община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, да се предоставя от Община Габрово, чрез
„Регионален хоспис“ ЕООД. Услугата да се предоставя за периода от 12 месеца, но не
по-късно от 11.08.2022 г., на адрес гр. Габрово, кв. Велчевци - 3 и 4 етаж от западното
крило на сграда, общинска собственост, като за този период обхване минимум 15
възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
4. Разходите за предоставянето на резидентните услуги в размер на 16 102,71
(шестнадесет хиляди сто и два и 71 ст.) лв. на лице за година да са за сметка на проект
BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с
увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с
различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване на територията на община Габрово“.

5. За периода на изпълнение на проекта услугите да се предоставят без
заплащане на такса от потребителите.
6. Възлага на Кмета на Община Габрово да сключи договори с „Регионален
хоспис“ ЕООД и да предприеме необходимите действия за законосъобразното
предоставяне на услугите, в това число разработването и утвърждаването на
съответните процедури и правила за предоставянето им в съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба и указанията на Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
7. Възлага на Кмета на Община Габрово да създаде необходимите механизми,
гарантиращи избягване на двойно финансиране и недопускащи свърхкомпенсация.
Приложение: 1. Проект на Договор за възлагане на предоставяне на помощ за
осъществяване на услуга от общ икономически интерес – „Център за
грижа за лица с различни форми на деменция“ на основание решение
на ЕК 2012/21/ЕС.
2. Проект на Договор за възлагане на предоставяне на помощ за
осъществяване на услуга от общ икономически интерес – „Център за
грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ на
основание решение на ЕК 2012/21/ЕС.
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