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П Р О Т О К О Л 

№60 

  
    От извънредно    заседание на Общински съвет -  Борован, 
проведено на 08.07.2019 год. от 15:00ч. в заседателната зала на Общински 
съвет - Борован. 

     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 8. 
    Освен общинските съветници на заседанието присъстваха –
инж.Десислава Тодорова- Кмет на община Борован, Десислава Марковска 
– зам.кмет на община Борован и служители от общинска администрация.. 
 Заседанието откри и ръководи   Председателя на Общински съвет-

Борован-  Иван Костовски, като обяви кворум в залата в съответствие с 
чл.60, ал.1, 2 и 3 от Правилника  за организация и дейността на ОбС – 

Борован. 
 

 

След направените  разисквания по дневния ред ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 402 

 

   Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
 

 

-Докладна записка от Десислава Тодорова – Кмет на Община 

БорованОТНОСНО: Изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.040-0057-C01 

"Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот" по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания–Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – няма 
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-Докладна записка от Десислава Тодорова – Кмет на Община 

БорованОТНОСНО: Изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.040-0057-C01 

"Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот" по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания–Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 

 

Иван Костовски – Председателна ОбС –Борован: За каква сума е 

проекта  и какви работни места ще има за общината по този проект и кога 

ще стартира проекта? 

 

Ани Искренова – проекта е за 127 000 лв. общо и за двете общини – 

Криводол и Борован.За Борован са 62 000 лв. Освен Домашен социален 

патронаж и домашна грижа в проекта ще има и медицинска сестра. Със 

отпуснатите средства ще се закупи и автомобил, който да бъде ползван за 

нуждите на медицинската сестра, която ще обслужва потребителите на 

услугата. По програмата ще има четири домашни помощника и една 

медицинска  сестра, а потребителите на услугата ще са 23. Проекта ще 

стартира веднага след решението на ОбС.  

 

След направените  разисквания ОбС взе следното : 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 403 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА,  Общински съвет Борован : 
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1. Дава съгласие община Борован да изпълнява самостоятелно 
услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Проект 
BG05M9OP001-2.040-0057-C01 "Общините Криводол и Борован, 
партньори с грижа за по-добър живот" по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–
Компонент 2” по Оперативна програма“Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. 

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“ и 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, Определя за Доставчик на социалната 
услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-2.040-0057-

C01 "Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър 
живот", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община 
Борован чрез ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, 
ПРОЕКТИ И  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ 

3. Упълномощава Кмета на община Борован  да възложи 
изпълнението на услугата по договор "Общините Криводол и 
Борован, партньори с грижа за по-добър живот" на Дирекция 
„ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ 
И  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ 

 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот:   

 

Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма   „въздържали се” – няма 

 

След изчерпване на дневния ред в 14:50 часа  Председателя на 
Общински съвет - Борован  закри заседанието. 

 

 

        Председател 

       На Общински съвет- Борован: 
              /Ив.Костовски/ 
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