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РЕШЕНИЕ № 176
по протокол № 10 от 25.06.2020 г.

на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Издаване на акт за възлагане на Услуга от общ 
Икономически интерес и запис на заповед, за 
изпълнението на Административен договор по 
проект BG05M9OP001-2.040-0078-02 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз.

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА и във връзка с 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 УОИИ (нотифицирано под номер С(2011)9380)(текст от 
значение за ЕИП) и Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за 
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с 
приложимия режим за държавната помощ и за съдържание на актовете за 
възлагане на услуги от общ икономически интерес, Шуменския общински съвет:

1. Дава съгласие на Кмета на Община Шумен да възложи изпълнението на 
Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, в 
рамките на Проект BG05M9OP001-2.040-0078-С02 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ на 
Дирекция Социална политика и здравеопазване към Община Шумен.



2. Възлага на Кмета на Община Шумен да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по т. 1 от настоящото Решение, издавайки Акт за 
възлагане на Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес, в 
рамките на Проект BG05M9OP001-2.040-0078-С02 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“, по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,съфинансирана от 
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, като Актът 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 УОИИ (нотифицирано под номер 
С(2011)9380)(текст от значение за ЕИП)) и тези, обективирани в Указанията за 
осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора 
и леца с увреждания по ОР РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за 
съдържание на Актовете за възлагане на УОИИ.

3. Упълномощава кмета на Община Шумен, да издаде запис на заповед по 
Проект BG05M9OP001-2.040-0078-С02 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“ финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз, на основание чл. 3.8.1, от
Административния Договор за БФП за сумата 96 505.79 лева.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев
Дата:              
гр. Шумен        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

                     ПРОТОКОЛИСТ:
                 /Д.Кондова/


