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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 6 от 30-06-2022 г.    

 

По докл. записка №696/20.06.2022 г., относно: Удължаване на срока за 

предоставяне на услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания“, предоставяна в изпълнение на проект № 

BG05M9OP001-6.002-0118 „Патронажна грижа + в община Смядово“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020                     

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и във връзка с Анекс № 01 от 20.06.2022г. към договор за БФП № BG05M9OP001-

6.002-0118-С01 от 31.05.2021г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 308 

 

1. Общински съвет Смядово дава съгласие предоставяната от Звено за услуги в домашна 

среда, гр. Смядово в изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-0118 „Патронажна грижа + в 

община Смядово“ интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ да бъде удължена с 6 

/шест/ месеца. 

 

2. Общински съвет Смядово упълномощава кмета на община Смядово да актуализира 

съдържанието на акта за възлагане на услугата „Патронажна грижа“, представляваща по своята 

същност услуга от общ икономически интерес. Същият следва да съдържа всички необходими 

реквизити, съгласно Раздел V от 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. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Смядово да извърши всички необходими действия по 

изготвяне и представяне на документите по т.2 пред Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 

4. На основание чл. 60 от АПК Общински съвет Смядово допуска предварително изпълнение 

на решението, за да се осигури животът или здравето на гражданите, както и да се защитят техните 

обществени интереси.  

 Мотиви: Своевременното изпълнение на описаните в настоящото решение действия е от 

изключително значение. Осигуряването на непрекъснатост в предоставянето на интегрираната 

здравно-социална услуга ще допринесе за успешната реализация на проекта и ще подобри качеството 

на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на 

територията на община Смядово. В отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с 

пандемичния взрив на заболяването, причинено от вируса на COVID-19 допълнителните публични 

ресурси са предоставени за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни 
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услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са 

застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 

 

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването.  

 

Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез административния орган 

пред съответния административен съд в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали 

административния акт е бил оспорен.  

 

 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


