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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 163 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

26.11.2020 г. с Протокол № 16 
 

 

  ОТНОСНО:  Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет 

на Община Николаево, Дейност 619 – „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройство и регионалното развитие“, Параграф 10-30 – „Текущ ремонт“ – 14 000 

лв. в Извънбюджетна сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Процедура BG05M90PO01-

2.001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, 

Проект BG059OP001-2.101-0149-C01 „Патронажна грижа в община Николаево” 

Проектът е на стойност 24 524,99 лв. и включва следните основни дейности: 

• Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги; 

• Доставка на храна и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; 

• Осигуряване на лични предпазни средства за персонала, зает с предоставяне на 

услугите. 

Предоставянето на услуги стартира на 01.07.2020 г. с назначаване на 5 домашни 

помощници, които първоначално обгрижваха 20 потребители. Към началото на месец 

ноември броят на потребителите вече е 31 лица от всички населени места на община 

Николаево. 

Съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по проект BG05M9OP001-2.101-149  „Патронажна грижа в община Николаево"  

Управляващият орган извършва междинни/окончателни плащания след верифициране 

на разходите въз основа на подадени от Конкретния бенефициент 

междинно/окончателно искане за плащане и междинен/окончателен доклад. 

Управляващият орган извършва плащането в 90-дневен срок от постъпване на искането 

за плащане на бенефициента.  

В началото на месец октомври  2020 г. Община Николаево е подала първо междинно 

искане за плащане за периода 16.03.2020 г – 30.09.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава прехвърлянето на сумата в размер на 14 000 лв. за изпълнение на 

задълженията на Община Николаево, по Договор BG059OP001-2.101-0149-C01 

„Патронажна грижа в община Николаево” като сумата се отнесе към Дейност 524 – 

«Домащен социален патронаж», Параграф 0101 – „Заплати и възнаграждения на 

персонал“. Сумата да се предостави от Бюджета на Община Николаево , като се вземе 

от Дейност 619 – «Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и 

регионално развитие», Параграф 1030 – «Текущи ремонти», и да бъде възстановена 

незабавно след получаване на окончателно плащане от страна на Договарящия орган 

или до приключване на проекта през 2021 година. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   
 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, 

„против” - няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:  

                                         / Юсеин Юсменов /  


