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РЕШЕНИЕ № 167

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22 ОТ 28.04.2021г.

Относно: Допълване на Решение № 147/26.03.2021 г. на Общински съвет Чупрене 

На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на проект
по процедура за БФП BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативна
програма „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаРазвитие на човешките ресурси 2014-2020“, във вр. с  Решение на ЕК от 20
декември  2011  г.  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, на осн. чл. 9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативна от
Закон за държавните помощи, чл. 17, ал.1 и чл. 41, ал. 2,т.1 от ЗСУ,

Общински  съвет Чупрене взе следното решение:

Допълва Решение №147/26.03.2021г. като след точка 1 и точка 2 се създава точка
3, т.4, т. 5 и т.6 със следното съдържание: 

3. Възлага изпълнението на Услуга „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна грижа”, като УОИИ, в рамките
на  проекта  на  Община  Чупрене  по  процедура  за  БФП  BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаOP001-6.002
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаРазвитие на човешките
ресурси  2014-2020“  на  Дирекция  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаОбща  администрация“  в  структурата  на
общинска администрация към община Чупрене.

4. Упълномощава Кмета на Община Чупрене да възложи изпълнението на УОИИ
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна грижа”, в рамките на проекта на Община Чупрене по процедура
чрез  директно  предоставяне  на  БФП  BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаOP001-6.002  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +” по Оперативна програма „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаРазвитие на човешките ресурси 2014-2020“ с
акт  за  възлагане  на  Дирекция  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаОбща  администрация“,  който  акт  следва  да
съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от 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.

5. Финансираната  по  проекта  УОИИ  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна  грижа”  се  ползва  от
потребителите без заплащане на такса.

6.   Услугата да се предоставя на територията на община Чупрене, като се възлага
за срок от 12 месеца, считано от 01.05.2021г. 

МОТИВИ: С Решение №147/26.03.2021 г. Общински съвет Чуперне дава съгласие
Община Чупрене  да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Процедура BG05M9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаOP001- 6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по ОП РЧР 2014-2020г. 
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Община Чупрене като конкретен бенефициент самостоятелно възлага
предоставянето на услугата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна грижа”, която се определя като услуга от
общ  икономически  интерес  (УОИИ).  Във  връзка  с  изискванията  по  изпълнение  и
управление  на  проектa е  необходимо  Общинският  съвет  като
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативнавъзложител”/администратор  по  см.  на  чл.  9ОP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативна  от  ЗДП  да  възложи  с  нарочен  акт
(решение)  изпълнението  на  УОИИ  на  общинско  предприятие/звено/дирекция  от
Общината  като  определи  реда  и  условията  за  това.  Възлагането  се  извършва  чрез
Кмета  на  общината.  Общинското  предприятие  /  звено  /дирекция  от  общината
представлява  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по Оперативнаоператор”  и  съответно  изпълнител  на  услугите  по  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна
грижа”. Акта за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити, съгласно
чл. 4 от Решението на ЕК от 2011 г. 

Съгласно ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проект
по  процедура  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна  грижа  +”  е  необходимо  възлагането  на  услуга
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, по ОперативнаПатронажна грижа” като УОИИ. 

Гласували  10  (десет) съветника:
„ЗА” - 10  (десет)  гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ„ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Предложението се прие с 10 (десет) гласа „ЗА”.

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :    
                    /П. Семкова/                                                                            / И.Велков /
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