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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 144 / 22.10.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 22.10.2020 г. 

 

Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на 

Общински съвет Елена 

 

На основание 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване с 13 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 134 / 

24.09.2020 г. по Протокол № 13 / 24.09.2020 г. на Общински съвет Елена, като 

текстът от същото придобива следната редакция: 

1. Определя дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране 

и сътрудничество“, част от общинската администрация, като доставчик на услугата 

по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, 

финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001 - 2.040 - 0044 - С01, по процедура BG05M9OP001 - 2.103 

„Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания - Компонент 4” в рамките 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 година. 

2. Изпълнението на услугата патронажна грижа се възлага на оператора за срок 

от 6 месеца, считано от 02.10.2020 г. 

... 

4. Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

сътрудничество“, в качеството си на доставчик на услугата (оператор) се задължава 

да предостави услугата при стриктно спазване на клаузите на административен 

договор № BG05M9OP001 - 2.040 - 0044 - С01 за изпълнение на проект „Патронажна 

грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, ведно с допълнителните 

споразумения към същия и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по 

домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на 

здравеопазването; 

... 



 

В останалата си част Решение № 134 / 24.09.2020 г. по Протокол № 13/24.09.2020 

г. на Общински съвет Елена остава непроменено. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


