
 

08-01-156/14.06.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно възлагане на услугата „Патронажна грижа +” като услуга от 

общоикономически интерес (УОИИ) по Дейност 1 „Патронажна грижа” за управление 

на „Домашен социален патронаж” – гр. Монтана, ул. „Ал. Батенберг” № 38 и Община 

Монтана по Дейност 2 „Превенция на COVID в социалните услуги държавно 

делегирана дейност”, по процедура BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Решение 

№ 723 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
1. Възлага изпълнението на Дейност 1 – „Патронажна грижа – 

предоставяне на мобилни интегрирани здравно–социални услуги за нуждаещи 

се лица с увреждания и възрастни хора” по Проект „Патронажна грижа + в 

Община Монтана“ по договор BG05M9OP001-6.002-0149-C01, изтичащ на 

30.06.2022 г. и удължаване на срока по процедура BG05M9OP001-6.004, като 

Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ за срок от шест месеца с крайна 

дата 02.01.2023 г. включително на Домашен социален патронаж – Монтана – 

Оператор/доставчик на услугата. 

2. За офис на „Патронажна грижа” да бъде предоставено помещение в 

административната сграда, в която се помещава Домашен социален патронаж с 

адрес:  гр. Монтана, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 38, ет. 2. с осигурено 

техническо и материално оборудване. 

3. Управлението на Дейността „Превенция на COVID в социалните 

услуги - държавно делегирана дейност” да бъде ситуирано в 403 кабинет на 

Община Монтана. 

4. На основание чл. 60 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

настоящите решения, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на 

Република България, в частност жителите на Община Монтана. 
 

 

 

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 34/30.06.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


