ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШЕНИЕ
№26
Взето с Протокол №05/09.04.2021 г.

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 20, взето с Протокол №04 от 22.03.2021г. на
Общински съвет –Брегово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:
На основание чл.21 (1) т. 24 и чл.45 (9) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Брегово, отменя т.2.3 от Решение № 20, взето
с Протокол №04 от 22.03.2021г.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
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9
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Председател ОбС-Брегово
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШЕНИЕ
№27
Взето с Протокол №05/09.04.2021 г.

ОТНОСНО: Възлагане на изпълнението на „Патронажна грижа +“ като услуга от
общ икономически интерес в рамките на проект „Патронажна грижа
+ в община Брегово“ № BG05M9OP001-6.002- 0062 „Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на Бюджетна
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО
РЕШИ:
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Решение на ЕК от 20 декември 2011г. относно прилагането на член
106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и във връзка с
реализацията на проект „Патронажна грижа + в община Брегово ” по договор
BG05M9ОP001-6.002-062-С01, финансиран по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г. Общински съвет Брегово дава съгласието си за
възлагане на изпълнението на:
1. „Патронажна грижа+“ на територията на Община Брегово като услуга от общ
икономически интерес, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община
Брегово ” по договор BG05M9ОP001-6.002-062-С01, финансиран по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г да се предоставя от
Бюджетната функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“ при
Община Брегово.
2. Възлага на Кмета на Община Брегово да издаде акт за възлагане на
Патронажната грижа като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в
рамките на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, на
Бюджетната функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“ при
Община Брегово, който акт 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 услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под
номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) (OB L 7/11.01.2012) и тези,
обективирани в Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с
приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за
възлагане на услуги от общ икономически интерес, и да определи лицето/-ата,
което ще упражнява контрола по предоставяне на услугата.
3. Възлага на Кмета на Община Брегово да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

4. Допуска предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид
необходимостта от стартиране на проекта.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, предложението се приема, както следва:
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