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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/23.03.2022 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
ОТНОСНО: възлагане на задължение за обществена услуга – Патронажна грижа 

+, предоставена по проект BG05M9OP001-6.002-0054 „Патронажна грижа + в община 
Белене“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 
 

На основание чл. 20, чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, съгласно Решение на ЕК от 20 декември 2011 година (2012/21/ЕС) и 
Указания за осигуряване на съотвествие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с приложимия 
режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на УОИИ: 

 
1. Общински съвет – Белене, чрез Кмета на Община Белене, в качеството си на 

„възложител“ възлага на: 

•  Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“ в Общинска 
Администрация - Белене да предоставя мобилни почасови интегрирани здравно-социални 
услуги в дома на потребителите – патронажна грижа по проект „Патронажна грижа +“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–
6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020; 

•  Изпълнението на услугата по патронажна грижа се възлага на оператора за срок от 6 
месеца, считано от 02.04.2022 г.; 

•  Патронажната грижа да се предоставя на територията на община Белене; 

•  Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“, в качеството си 
на доставчик на услугата (оператор) се задължава да предостави услугата при стриктно 
спазване на административен договор № BG05M9OP001–6.040-0054 /09.03.2021 г. за 
изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Белене“ и Методиката за предоставяне 
на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. 

2. Общински съвет – Белене, чрез Кмета на Община Белене, в качеството си на 
„възложител“  възлага на зам.-кмет да осъществява контрол за срок от 6 месеца, считано от 
02.04.2022 г. по предоставянето на почасовите интегрирани здравно-социални услуги в дома 
на потребителите – патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + в Община Белене“ по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–
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6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020; 

3. Възлага на Кмета на Община Белене да издаде заповед, съдържаща всички необходими 
реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на ЕК от 20 декември 2011 година (2012/21/ЕС) за 
услуга от общ икономически интерес (УОИИ), а именно: 

- Съдържание на задълженията за обществена услуга; 

- Продължителност на задълженията за обществена услуга; 

- Територия, на която ще се предоставя патронажната грижа; 

- Описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране 
и преглед на компенсацията. 

4. Финансираните по проект “ Патронажна грижа  в Община Белене“ да се ползват от 
потребителите без заплащане на такса. 
 

5. Да се осигури отделна аналитична счетоводна отчетност, във връзка с предоставянето 
на УОИИ, като за целта се създаде отделна база в счетоводния софтуер на общината за целите 
на проекта; да се осъществява контрол за липса на свръхкомпенсация, съгласно чл. 6 от 
Решение 2012/21/ЕС. Контролът за свръхкомпенсация включва проверка от страна на 
общината за действителните разходи и приходи, свързани с услугата, изпълнение на 
възложената услуга с определените качествени параметри и съответно налагане на санкции, 
ако има такива. 

6. При предоставянето на мобилни почасови интегрирани здравно-социални услуги в 
дома на потребителите – патронажна грижа по проект „Патронажна грижа+ в община Белене“ 
да се спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г., 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/ЕО и приложимото национално 
законодателство. 

Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел 
Тонев, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, Олег 
Йорданов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 

 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
Мартина Вакинова 
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