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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 250 

  
      гр. Копривщица           24.02.2022 година 

 
 

На основание чл.21 ал.1 т.2З и ал.2 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  

чл. 25, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК 

за УОИИ от 20.12.2011 и Административен договор  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.004-0014-С01 от 24.01.2022 г. 

за изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Копривщица“ по  

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

1. Определя Домашен социален патронаж-Копривщица като доставчик 

(оператор) на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа” по проект 
„Патронажна грижа + в община Копривщица“ по  процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 

„Патронажна грижа + Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на община Копривщица да издаде Заповед за 
възлагане на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + 

в община Копривщица“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 
на Домашен социален патронаж-Копривщица. Заповедта следва да съдържа 
необходимите реквизити съгласно чл. 4 от Решение на комисията от 20 

декември 2011 година 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 и съобразно Указанията за осигуряване на 

съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания по ОП „РЧР” с приложимия режим за държавна помощ и за 

съдържание на актовете за възлагане на УОИИ. 
З.  Услугата „Патронажна грижа” да се предоставя безвъзмездно за срока 

на Договор №BG05M9OP001-6.004-0014-С01, по проект „Патронажна грижа 

+ в община Копривщица“. 
4.   Контролът да се осъществява от Кмета на община Копривщица. 
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5. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение, на 

основание чл.60, ал. 1 от АПК, считано от 01.02.2022 г., с оглед защита на 
обществено значим интерес, свързан с изпълнението на дейностите по 

проекта, респективно предоставянето на здравно-социалната услуга 
„Патронажна грижа” на територията на община Копривщица. 

 
 

 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 24.02.2022 год., Протокол №41/24.02.2022 год. по точка първа от 

дневния ред с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

Протоколист:……………….             Председател ОбС:…………… 

     /П.Азманова-Доганова/                   /Л.Цеков /  


