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АКТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 

 НА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС -  
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО“ 
 

на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС  

 

Днес, 19.12.2019 г., в село Георги Дамяново, между: 
 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, с адрес ул. „ Единадесета” № 2, код по Регистър 
БУЛСТАТ: 000320694 и номер по ЗДДС: 000320694, представлявана от Нина 
Пламенова Петкова, в качеството си на Кмет на  Община Георги Дамяново, наричана за 
краткост ОБЩИНАТА, от една страна, 
 
и  
ОТДЕЛ  „ФИНАНСОВА И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТИ“ 
наричано за краткост ДОСТАВЧИК НА УОИИ, от друга страна, 
 
заедно наричани „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, 
 
Като взеха предвид следното: 

 
А. При условията, посочени в Решение на ЕК 2012/21/ЕС относно прилагането на член 
106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна 
помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (по-
долу „Решение за УОИИ“), е възможно предоставянето на държавна помощ под 
формата на компенсация на предприятия, на които е възложено предоставянето на 
УОИИ.  
 
Б. Дейностите за посрещане на социални нужди във връзка със здравеопазването и 
дългосрочните грижи са сред УОИИ, попадащи в обхвата на Решение за УОИИ (чл. 2, 
пар. 1, б. „в“). В тази връзка, осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за 
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (патронажни грижи) се определя за 
УОИИ.  
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В. Съгласно Закона за социалното подпомагане, социални услуги се извършват от  
държавата, общините и др., като кметът на общината управлява социалните услуги на 
територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и 
местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне 
на социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги.  
 
Г. Здравно-социалната услуга “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания” не би могло да се предлага при задоволителни условия за качество и 
достъпна цена в Община Георги Дамяново без наличието на намеса на публичен орган, 
с оглед на което е налице пазарна неефективност. С оглед на това е необходимо 
предоставяне на компенсация за осъществяването на услуга от общ икономически 
интерес (УОИИ) по смисъла на член 106, параграф 2 от ДФЕС. 
 
Д. Настоящият договор представлява акт за възлагане на услуга от общ икономически 
интерес по смисъла на Решението за УОИИ. 
 
На основание Решението за УОИИ и при спазване на изискванията, заложени в него и 
съгласно Решение № 25 на Общински съвет Георги Дамяново, Страните сключиха 
следния Договор за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ 
икономически интерес („Договора“): 

 

I. ДЕФИНИЦИИ И ТИЛКУВАНЕ 

 Освен когато съдържанието не налага друго, по смисъла на този Договор 
посочените термини имат следното значение:  

-  „Решение за УОИИ“ е Решение на Комисията от 20 декември 2011 година 
относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под 
формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 
предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес  (ОВ 
L 7, 11.1.2012 г., стр. 7); 

- „Компенсация“ означава финансовите средства, осигурени по проект 
BG05M9OP001-2.040-0123-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Георги Дамяново“, които се предоставят на Доставчика на 
УОИИ за покриване на разходите за предоставяне на възложената УОИИ в 
съответствие с условията, подробно уредени в Договора; 

- „УОИИ“ е услугата „патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“, предоставяна на територията на община Община Георги Дамяново, 
възлижител на УОИИ по силата на този Акт; 
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- „Потребители“ са лица, получаващи „патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания“ в Община Георги Дамяново;  

- „Разумна печалба“ по настоящият договор не е допустимо реализирането на 
печалба при изпълнението на УОИИ. 

        Дейностите за посрещане на социални нужди във връзка със здравеопазването и 
дългосрочните грижи са сред УОИИ, попадащи в обхвата на Решение на ЕК 2012/21/ЕС 
(чл. 2, пар. 1, б. „в“). В тази връзка, осигуряването на интегрирани здравно-социални 
услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора (патронажни грижи) се 
определя за УОИИ.  
 
       Съгласно Закона за социалното подпомагане, социални услуги се извършват от  
държавата, общините и др., като кметът на общината управлява социалните услуги на 
територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и 
местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне 
на социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги.  
 
       На основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС и при спазване на изискванията, заложени 
в него и съгласно Решение № 25/19.12.2019 г. на Общински съвет Георги Дамяново, 
Община Георги  Дамяново възлага на Отдел „Финансово – счетоводни дейности“, 
наричана Доставчик, да изпълнява УОИИ „Патронажни грижи“.   

  
II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА 

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с 
увреждания  и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти 
в областта на социалните дейности. 

           Основните цели при предоставянето на новите интегрирани здравно-социални 
услуги са свързани с качествено предлагане на мобилни почасови услуги в домашна 
среда и разширяване обхвата на услугите, предоставяни от Община Георги  Дамяново. 
Предоставяните услуги в семейна среда ще са съобразени с индивидуалните 
потребности, желания и условия на живот на потребителите. 

Почасовото предоставяне на интегрирани услуги чрез патронажна грижа ще  
създадат условия за социална интеграция на потребителите, за индивидуална подкрепа 
на лица с трайни увреждания и възрастни хора, затруднени в самообслужването. 

В тази връзка целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна 
грижа“ са лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; 
лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни 
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грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от 
краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства. 

Капацитетът на услугата е не по-малко от 19 потребители от Община Георги  
Дамяново.  

1. Права и задължения на Доставчика: 

1.1. Доставчикът се задължава да изпълнява следните дейности по 
предоставяне на услугата „Патронажна грижа“: 

- Подбор на потребителите на услугата. 
- Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за потребителите, 

съобразно оценката на техните индивидуални потребности. 

- Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране. 

- Обучение и супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на 
услугите. 

- Спазване на изисквания за безопасност и сигурност, доколкото е приложимо. 

- Спазване на изисквания за качество за изпълнение на дейностите, механизми 
за контрол на качеството (доколкото е приложимо). 

- Предоставя услугата качествено и своевременно в съответствие с условията 
на настоящия Договор, като стриктно спазва разпоредбите на приложимото 
законодателство и на „Методика за предоставяне на патронажни грижи по 
домовете за възрастни хора и хора с увреждания“, разработена от 
Министерство на здравеопазването. 

- Да уведоми своевременно Общината, в случай че възникнат непреодолими 
затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на 
Договора 

- Да разходва средствата, получени като компенсации единствено за 
предоставяне на УОИИ 

1.2 Разделно счетоводство 

Във връзка с гарантиране на аналитичната счетоводна отчетност, Доставчикът 
трябва да подържа отчетност, отговаряща на следните условия:  

- да поддържа отделни аналитични счетоводни сметки за дейностите по 
предоставяне на услугите;  

- всички преки разходи и частта от непреките разходи, свързани с каква да е 
друга дейност на Доставчика, не могат при никакви обстоятелства да бъдат 
начислявани към дейността по предоставяне на „Патронажна грижа“. 

 
Редът и начинът на отчитане на придобитите активи и признаването на приходи 

и разходи, произтичащи от придобиването на съответните активи е един и същ, 
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независимо от източниците за финансиране на придобиването на съответните активи. 
Доколкото се касае за придобиване на активи по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз, съгласно т. 16 от указание на Министерство на финансите ДДС № 
05/2016 г. процесът по придобиване се отчита на касова и начислена основа в отчетна 
група (стопанска област) „Сметки за средства от Европейския съюз“. След 
приключването на придобиването на актива, в зависимост от неговото естество, той се 
прехвърля в отчетна група (стопанска област) „Бюджет“ или „Други сметки и 
дейности“ на съответната бюджетна организация. Ако активът е амортизируем, за него 
се начислява амортизация по съответния ред, предвиден в горецитираното указание на 
Министерство на финансите. 

1.3  Доставчика на УОИИ има право: 
         

- Да предоставя услугите по този Договор 
- Да получи Компенсация за дейността, която осъществява и свързаните с нея 

разходи; 
- Да изиска от Общината предоставяне на необходимата информация и 

документация, както и оказване на съдействие във връзка с осъществяване на 
УОИИ 

- Да ползва помещения, находящи се на адрес: с. Георги Дамяново, ул. 
“Единадесета“ № 2. 

- Да ползва транспортно средство собственост на Община Георги Дамяново за 
осъществяване на мобилната работа във връзка с предоставяне на УОИИ. 

 
2. Права и задължения на Общината като възложител на УОИИ: 

2.1 Общината има право: 
 

- Общината възлага на Отдел „Финансова и счетоводна дейности“  да 
реализира дейностите по изпълнение на УОИИ „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания“; 

- Да извършва проверки за качеството на предоставените услуги от 
Доставчика на УОИИ, във връзка с нормативно установените критерии и 
стандарти; 

- Контрол върху дейността на Доставчика се осъществява от Кмета на Община 
Георги  Дамяново  

- Общината, в качеството си на собственик на закупеното обзавеждане и 
оборудване, със средства по проекта, в рамките на целия им икономически 
полезен живот, да ги заприходи към активите на Общината, по реда на 
действащата нормативна уредба. Разходите за амортизация възникват за 
собственика (Общината), а не за доставчика на УОИИ.  
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- Придобитото обзавеждане и оборудване със средства от безвъзмездната 
помощ не може да бъде използвано за икономическата дейност на общината, 
след приключване на проекта, освен в случаите, когато се предоставя за 
ползване във връзка с изпълнението на УОИИ, възложена по съответния ред, 
съгласно правилата по държавни помощи. 

2.2 Общината се задължава: 
- Да оказва на Доставчика на УОИИ необходимото съдействие за 

предоставяне на услугата предмет на този Договор. 
 

III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УОИИ „ПАТРОНАЖНА  ГРИЖА“  

Продължителността на УОИИ „Патронажна грижа“ е 15 месеца,  съгласно т. 2.3 
от Договор BG05М9ОP001-2.040-0123-C01 „Патронажни грижи за възрастни хора и 
лица с увреждания в Община Георги Дамяново“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, считано от 01.09.2019 г. Изпълнението на дейностите 
по договора започва от 01 септември 2019 г. 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Мястото на изпълнение на дейностите по предоставяне на „Патронажната 
грижа“ е на територията на Община Георги Дамяново. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ И 
ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ, КОНТРОЛИРАНЕ И ПРЕГЛЕД НА 
КОМПЕНСАЦИЯТА. 

1. Описание на механизма на компенсация  

1.1. За да може да извършва УОИИ, Общината се задължава да предостави на 
Доставчика възможност да разплаща разходите за предоставяне на услугите от 
извънбюджетната средства (наричано по-нататък „Компенсация“). 

1.2 Компенсацията ще бъде определена на базата на следните дейности: 
- Подбор на потребители на услугата; 
- Подбор и обучение на екип за предоставяне на услугата; 
- Разходи за трудова медицина; 

- Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани здравно – социални услуги за 
нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора; 

- Разходи за материали и консумативи необходими за функциониране на 
социалната услуга (медицински консумативи); 

 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 
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2. Параметри за изчисление на компенсацията за УОИИ  

Компенсацията за обществената услуга се изчислява в съответствие с 
изискванията на чл. 5 от Решението за УОИИ, съгласно който, размерът на 
компенсацията не надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход 
(не надвишава нетния финансов ефект), направен при изпълнение на задължението за 
обществена услуга.  

Размерът на компенсацията по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания – Компонент 2“ е определен на базата на разходите необходими за 
предоставянето на услугата на едно физическо лице за една година, намалени със 
съответните приходи от предоставянето на услугата (ако има такива).  

При определянето размера на компенсацията се вземат предвид единствено 
нетните разходи, извършени при изпълнението на задължението за обществена услуга, 
тъй като по настоящата процедура не е допустимо реализирането на печалба при 
изпълнението на УОИИ.  

При изчисляване на компенсацията се вземат предвид следните компоненти: 

- разходи за възнаграждение, на база трудов/граждански договор, включително 
осигурителни вноски за сметка на работодателя и всички доплащания, съгласно 
националното законодателство;  

- разходи за работно облекло;  

- разходи за трудова медицина;  

- разходи за обучения и супервизия;  

            - разходи за материали и консумативи необходими за функциониране на 
социалната услуга (медицински консумативи);  

С оглед изчисляване на нетния финансов ефект, компетентният орган се 
ръководи от следната схема:  

Разходи, извършени във връзка със задължението за извършване на обществени 
услуги или група задължения за извършване на обществени услуги, наложени от 
компетентния/те орган/и и съдържащи се в обществена поръчка за услуги и/или в общо 
правило, минус всякакви положителни финансови резултати, реализирани при 
експлоатацията на предоставените активи и инфраструктура съгласно въпросното/ните 
задължение/я за извършване на обществени услуги, минус приходите от такси или 
всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното/ите 
задължение/я за извършване на обществени услуги  

= нетен финансов ефект  
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Разходите за санкции и неустойки на доставчика не се включват при 
определянето на нетния финансов ефект.  

Приходите и разходите трябва да се изчисляват в съответствие с действащите 
счетоводни и данъчни правила и да отговарят на изискванията на чл. 5 от Решението за 
УОИИ, както следва:  

Разходите за предоставяне на обществената услуга могат да включват различни 
категории и видове разходи в зависимост от дейностите, попадащи в обхвата на 
услугата. При всички случаи е необходимо да се дадат съответни обяснения за всеки 
вид разход. Когато дейностите на Доставчика се ограничават само до съответната 
УОИИ, могат да се отчетат всичките му разходи. Ако Доставчикът извършва и други 
дейности, попадащи извън обхвата на въпросната УОИИ, се отчитат само разходите, 
свързани с УОИИ. При изчислението на общия размер на разходите се вземат предвид 
всички преки разходи, свързани с услугата.  

В обхвата на разходите се включват:  

- всички оперативни разходи;  

- разходи, свързани с използването и поддръжката на необходимите активи, в 
случай че се поемат от доставчика.  

Разходите за допълнителни услуги, които не са свързани с възложената 
обществена услуга, не се включват при изчислението на компенсацията. Следвайки 
същото правило, приходите от такива услуги също се изключват от изчислението на 
компенсацията.  

Приходите, които се взимат предвид, при изчисление на компенсацията 
включват най-малко всички приходи на Доставчика, получени в резултат от 
предоставянето на УОИИ, независимо дали те са определени като държавна помощ по 
смисъла на чл. 107 от ДФЕС или не. Това означава, че всички средства, получавани от 
доставчика, свързани с изпълнението на възложената УОИИ, независимо от техния 
източник, представляват част от компенсацията (например събираните такси от 
потребителите).  

Разумната печалба - по настоящата процедура не е допустимо реализирането 
на печалба при изпълнението на УОИИ.  

С оглед избягването на свръхкомпенсиране, Общината извършва проверка за 
действителните разходи и приходи, свързани с услугата, изпълнение на възложената 
услуга с определените качествени параметри и съответно налагане на санкции, ако има 
такива. Проверка за разумна печалба не се извършва, тъй като такава не се предвижда.  
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С цел контрол върху размера на компенсацията и проверките за липса на 
свръхкомпенсация, доставчикът подава към Общината тримесечни и годишни 
финансови отчети по отделно за всички изпълнявани от него дейности, като обозначава 
представляващите УОИИ.  

Проверката от администратора за липса на свръхкомпенсация се извършва, като 
се вземат предвид следните дейности на доставчика на УОИИ:  

- Подбор на потребители на услугата; 
- Подбор и обучение на екип за предоставяне на услугата; 
- Разходи за трудова медицина; 

- Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани здравно – социални услуги за 
нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора; 

- Разходи за материали и консумативи необходими за функциониране на 
социалната услуга (медицински консумативи); 

 - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; 

Проверките за недопускане на свръхкомпенсация се извършват на тримесечие, 
ежегодно и в края на периода на възлагане.  

Когато при проверката се установи надвишаване на сумата на нетните разходи 
(свръхкомпенсация) от Доставчика, ще бъде изискано възстановяване на всички 
получени свръхкомпенсации. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ЧРЕЗ/СЪВМЕСТНО С 
КМЕТА НА ОБЩИНАТА В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ПУБЛИЧЕН ОРГАН, 
ВЪЗЛАГАЩ УОИИ. 

С възлагането на обществена услуга в съответствие с Решението за УОИИ, 
Общината е необходимо да изпълнява и следните изисквания, които не са предмет на 
възлагането: 

1. Прозрачност – В изпълнение на чл. 7 от Решението за УОИИ, Община 
Георги Дамяново се ангажира да публикува следната информация в интернет или по 
друг подходящ начин: 

1.1. Актът на възлагане или обобщение, в което се съдържат елементите, 
изброени в член 4 от Решението; 

1.2.  Размерът на помощта, предоставена на предприятието, на годишна 
основа. 

2. Съхранение на информация – Общината, съгласно чл. 8 от Решението 
за УОИИ, следва да съхранява цялата информация, необходима за определяне на 
съвместимостта на предоставената компенсация с изискванията на Решението, за целия 
срок на възлагането и най-малко за срок от 10 години от края на срока на възлагането. 
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Общината е длъжна да предоставя тази информация в съответствие с изискванията на 
Закона за държавните помощи. 

 
3.  Докладване - За целите на доклада по чл. 9 от Решение 2012/21/ЕС, 

Общината, трябва да предоставя на Министерство на финансите следната информация, 
а именно:  

3.1. Описание на прилагането на настоящото Решение към услугите, попадащи в 
приложното му поле, включително дейностите, извършвани от Доставчика;  

3.2. Общия размер на помощта, предоставена в съответствие с настоящото 
Решение, с разбивка по икономически сектор на получателите;  

3.3. Посочване на това, дали прилагането на настоящото Решение е довело за 
определен вид услуга до трудности или оплаквания от трети страни;  

3.4. Всяка друга информация относно прилагането на настоящото Решение, 
изисквана от Комисията, която ще бъде своевременно уточнена, преди да бъде 
представен докладът. 

4. Защита на личните данни 

Задължение на Общината и Отдел „Финансово – счетоводни дейности“ е да 
спазва изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и 
приложимото национално законодателство. 

Обработването на данните е подчинено на принципите, заложени в чл. 5 от 
Общия регламент. За тази цел Общината и Отдел „Финансово – счетоводни дейности“ 
ще се ръководи от следните принципи: 

- да събира данните законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен 
начин; 
- да събира данните в съответствие с целите на сключения договор и за 

отчитане на изпълнението по Оперативната програма в рамките на съответната 
операция, по която е предоставено финансирането. Недопустимо е обработване, 
несъвместимо с тези цели; 

- да събира данните ограничено до минимално необходимите данни 
съобразно обхвата на участие на представителите на целевите групи или на неговите 
изпълнители и подизпълнители; 

- да поддържа данните в актуален вид и относно тях да се предприемат 
всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на 
неточни лични данни, като се вземат предвид целите и сроковете, за които те се 
обработват и съхраняват; 

- да съхранява данните във форма, която да позволява идентифицирането 
на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите по сключения 
договор. Срокът за съхранение на данните е 10 години; 

- относно тяхното съхранение да гарантира подходящо ниво на сигурност 
на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно 
обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилага 
подходящи технически или организационни мерки, като предприема подходящи мерки 
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за сигурност в съответствие с чл. 32 от Общия регламент. За тази цел Общината следва 
да утвърди правила съгласно дефиницията по чл. 4 (20) от Регламента.  

 

 

ОБЩИНА Г. ДАМЯНОВО:                                   ДОСТАВЧИК НА УОИИ: 

 

Нина Петкова                                                    Гергана Филипова                 

Кмет на Община Георги Дамяново     НО и гл.счетоводител   
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