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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 419 

 
взето с Протокол № 37 заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2022 година 
 
 
 
           По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
възлагане на услугата „Патронажна грижа+ Компонент 3“ по Договор 
BG05M9OP001-6.002-0006-C01“ 
предвид следните мотиви: Община Садово в качеството си на Бенефициент 
съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 
Патронажна грижа+ по ОП „РЧР“, изпълнява проект „Патронажна грижа+ 
Компонент3“. Услугата следва да бъде възложена на общинско звено, като 
компетентен орган по възлагането е Общината, след вземане на решение от 
Общинския съвет. В одобреното проектно предложение на Общината е записано, 
че реализирането на проекта ще се осъществи чрез възлагане на дейността по 
патронажна грижа на Дирекция „Обща администрация“ в Община Садово      и 
на основаниe: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с Чл. 17 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, т. 4.1 от Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
Общински съвет-Садово  

Р Е Ш И: 
 
          Упълномощава кмета на Община Садово да възложи на Дирекция „Обща 
администрация“ представянето на услугата „патронажна грижа“ в изпълнение на 
Договор BG05M9OP001-6.002-0006-C1, Компонент 3 и да предприеме 
последващите действия съгласно „Указания 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“ за 6 месеца, считано от 18.07.2022 година 
във връзка с Допълнително споразумение № 02 към Договор BG05M9OP001-6.002-
0006-C1. 
 
 



  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   15 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 

 

 

 

 


