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РЕШЕНИЕ № 243 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 31.08.2022 г. 

 

Относно: Удължаване срока на договор BG05M9OP001-6.002-0120-C01 по услуга 

от общ икономически интерес /УОИИ/ - „Патронажна грижа” предоставяна по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа +” Компонент 2  по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси ”2014 – 2020. 
 

На основание чл.21, ал.1. т.23 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за БФП 

BG05M9OP001-6.002-0120-C01 по проект „Патронажна грижа +” в Община Чупрене,  
 

 

                                           Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

1. Дава съгласие за удължаване срока на договор  за БФП BG05M9OP001-6.002-0120-

C01 по проект „Патронажна грижа +” в Община Чупрене до 11.12.2022 г. по Услуга от 

общ икономически интерес /УОИИ/ - Патронажна грижа, предоставяна по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

6.004 „Патронажна грижа +” Компонент 2” по оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси ”2014 – 2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Чупрене да извърши всички необходими правни и 

фактически действия по т.1 от настоящото Решение, издавайки Акт за възлагане на 

Патронажна грижа, като услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Обща 

администрация” в структурата на общинска администрация към община Чупрене, 

като акта следва да съдържа необходимите реквизити, съгласно чл.4 от Решение на 

Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 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.  

3. Финансираните  по проекта услуги да се ползват от потребителите без заплащане на 

такса и през периода на удължаване на Административния договор. 

4. На основание на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет Чупрене, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с цел 

навременното й представяне.  

 

Мотиви: Социалната услуга „Патронажна грижа” е възложена за управление на 

Дирекция „Обща администрация” със Заповед № 251/10.05.2021. Акт за възлагане за 

предсотавяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес, на 

основание на Решение на ЕК 2012/21/ЕС и Решение №175/28.05.2021г. на Общински 

съвет, със срок до 11.06.2022, което налага предварително изпълнение на настоящето 

решение. 
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Гласували  11 (единадесет) съветника: 

„ЗА”  – 11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Решението се прие с 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

   

  

 

 

Протоколчик:                                                   Председател ОбС: 

          /Елка Петрович/                                                               /Иван Велков/ 

 

 


