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ОТНОСНО: Изменение на решение №1220 от 15.08.2019 в т.1 относно преминаване на 

звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания от Община Смолян към дирекция „Хуманитарни дейности“ на 

Община Смолян  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 С Решение №1220 от 15.08.2019 г., Общински Съвет Смолян реши да бъде създадено 

звено към дирекция „Международни проекти програми и обществени дейности“ в Община 

Смолян, което да действа като оператор/доставчик на услугата Патронажна грижа за 

възрастни хора и хора с увреждания, в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-033 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  

Във връзка с решение № 74 от 30.12.2019 г. относно промяна в числеността и 

структурата на Община Смолян и утвърден Устройствен правилник на общинска 

администрация-Смолян е необходимо звеното, предоставящо услугата патронажна грижа да 

премине към дирекция „Хуманитарни дейности“ на община Смолян.   

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – Смолян да 

приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Изменя Решение №1220 от 15.08. 2019 година в т. 1 както следва: 

Създава Звено към дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Смолян, което да 

действа като оператор/доставчик на услугата Патронажна грижа за възрастни хора и 

хора с увреждания, в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да отрази промяната в Акта за възлагане на 
услугата от общ икономически интерес Патронажна грижа за възрастни хора и хора с 

увреждания.  
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