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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.04.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 
ОТНОСНО: издаване на Запис на заповед от Община Белене в полза на Министерство 
на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“, обезпечаваща авансово плащане по договор 
BG05M9ОР001-6.002-0054 от 09.03.2021 година за прект „Патронажна грижа+ в 
община Белене“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9ОР001-6.002 „Патронажна грижа+“, Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 31 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с изпълнение на договор от 09.03.2021 г. за безвъзмездна 
финансова помощ между Община Белене и Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа+“ в община Белене: 
 

1. Общински съвет – Белене одобрява запис на заповед и упълномощава кмета на 
общината Милен Павлов Дулев да подпише Запис на Заповед без протести и без 
разноски, без никакви възражения, без такси и удръжки от какъвто и да е характер в 
размер на 25 873,06 лв.(двадесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и 0,06 
стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансовото плащане по договор 
BG05M9OP001–6.002-0054 за изпълнение на проект „Патронажна грижа+ в община 
Белене“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа+”, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 за срок от 150 дни след изтичане на срока за изпълнение 
на дейностите по административния договор. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Белене да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по договор № BG05M9OP001–6.002-0054 от 09.03.2021 
г., проект „Патронажна грижа+ в община Белене“ по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна 
грижа+“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и да ги 
представи  пред  Министерство  на  труда  и  социалната  политика,  Главна  дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“. 
 
Гласували поименно 11 общински съветника: 
(Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка  Врайкова,  Веско  Манолов,  Даниел Тонев, 
Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег Йорданов, Петър 
Дулев и Румен Арабаджиев) 
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ЗА: 11 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 

ОТСЪСТВАТ: Иван Динов и Калоян Прокопиев 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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