ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 11 от 25.09.2020 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Сключване на допълнително споразумение
с Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ във връзка с удължаване с
6/шест/ месеца срока на Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02, проект
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, по Процедура
BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 107
С Решение № 437, прието по Протокол № 40 от 11.03.2019 година, Общинският
съвет гр. Завет даде съгласие Община Завет, като кандидат в партньорство с Община цар
Калоян, да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар
Калоян” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
година.
Със същото решение Общинският съвет гр. Завет предостави безвъзмездно на
Звено „Домашен социален патронаж” за управление помещение с наименование
„Помещение за хранене”, находящо се в едноетажна сграда, публична общинска
собственост, „Домашен социален патронаж“ на ул. „Лудогорие“ № 38 в гр. Завет,
собственост на Община Завет, което да се използва за нуждите на проект „Патронажна
грижа в община Завет и община Цар Калоян” за времето на изпълнение на проекта.
Същото ще се използва и през следващия период на изпълнение на проекта.
На 03.07.2019 година, Кметът на Община Завет подписа с Министерство на труда и
социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Патронажна грижа в община
Завет и община Цар Калоян” на стойност 166 569,44 лева.
Проектът се изпълнява успешно и на 03.11.2020 година изтича срокът на неговото
изпълнение.
Отчитайки ползата от успешно реализираната процедура по предоставянето на
патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания в техните домове,
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Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ прие
Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 4“, насочена единствено към общините (конкретни
бенефициенти), изпълняващи договори по процедура BG05M9OP001-2.040
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Целта е
удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с
допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от
предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по
този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората
с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в
общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.
В тази връзка от страна на Управляващия орган на ОП РЧР е отправена покана
към кметовете на Община Завет и Община Цар Калоян за удължаване срока на
предоставяната услуга патронажна грижа за срок от 6 месеца с индикативен брой
потребители 51, в т.ч 28 за Община Завет и 23 за Община Цар Калоян.
Общият бюджет по договора е определен на 56 034, 72 лева.
По процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и безвъзмездната
финансова помощ е 100%.
Допустими за финансиране са следните дейности:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
-

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

-

Обучение и супервизия на персонала;

За целта е необходимо съгласие на Общинския съвет на гр. Завет. Към
допълнителното споразумение е необходимо да се приложи и споразумение за
партньорство между Община Завет и Община Цар Калоян.
Споразумението следва да бъде сключено 1/един/ месец преди изтичане на
текущия договор, т. е. един месец преди 03.11.2020 г.
Воден от гореизложеното, предлагам: Община Завет да кандидатства Процедура
BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР.
Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4. „Развитие на пазара на труда
и подобряване на жизнения стандарт”, Мярка 4. „Повишаване на ефективността
на здравеопазването” от Плана за развитие на Община Завет за периода 2014-2020
година.
След сключване на допълнителното споразумение с УП на ОП РЧР, може да се
отправи искане за получаване на авансово плащане в размер до 20 % от сумата 56 034, 72
лв. или до 11 206,94 /единадесет хиляди, двеста и шест лева и 94 стотинки/.
Необходимо условие за получаване на авансовото плащане е издаването, в полза на
Управляващия орган, Запис на заповед от представляващия конкретния бенефициент,
придружена с решение на колективния орган.
Правната терминология е, както следва:
Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане.
Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на
финансови отношения между лица.
Записът на заповед е уреден в чл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция
липсва. В практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно писмено
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обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице – поемател, фиксирана
сума пари на определен падеж или на негова заповед.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
указанията по Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4“, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет, като конкретен
бенефициент в партньорство с Община цар Калоян по Договор № BG05M9OP0012.040-0075-C02, проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар
Калоян”, да сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване с 6/шест/ месеца срока на
Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 по Процедура BG05M9OP001-2.103
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.
2. Дейностите по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар
Калоян” по Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 година отговарят на Приоритет 4. „Развитие на пазара на труда
и подобряване на жизнения стандарт”, Мярка 4. „Повишаване
на
ефективността на здравеопазването” от Плана за развитие на Община Завет за
периода 2014-2020 година.
3. На основание чл. 59, чл. 60, чл. 61 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет
утвърждава образец на споразумение за партньорство между Община Завет и Община
Цар Калоян, съгласно Приложение № 1.
4. Общинският съвет гр. Завет упълномощава Кмета на Община Завет, г-н Ахтер
Сюлейманов Велиев, да сключи споразумение за партньорство по образеца, утвърден
по т. 3 от настоящето решение, с Община Цар Калоян, обл. Разград във връзка с
подготовката и изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Завет и
община Цар Калоян” по Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 година.
5. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет, като
БЕНЕФИЦИЕНТ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 по
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, проект: „Патронажна грижа в община Завет и
община Цар Калоян”, да издаде Запис на заповед (без протест и без разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер) по
административен договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 в размер на 11 206,94
/единадесет хиляди, двеста и шест лева и 94 стотинки/ лева в полза на поемателя –
Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за обезпечаване на авансово
плащане по Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа в община
Завет и община Цар Калоян”, представляващи 20% от стойността на предоставената, от
Управляващия орган, безвъзмездна финансова помощ.
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6. ОПРАВОМОЩАВА Кмета на Община Завет – Ахтер Сюлейманов Велиев, да
подпише от името на Община Завет, описаната в т. 5, Запис на заповед.
7. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да извърши
необходимите фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително
изпълнение на решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез
Общински съвет гр. Завет.
9. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК чрез Общински съвет гр.
Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 11 от 25.09.2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА
Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ на Звено „Домашен социален
патронаж“ гр. Завет, като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект №
BG05M9OP001-2.040-0075-C02 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”
по Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2 (двама) от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 108
С Решение № 490/2019 година на Общинския съвет гр. Завет е възложено на Кмета
на Община Завет да предостави изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ по
Проект № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община
Цар Калоян”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“ на Звено „Домашен социален патронаж“ гр. Завет.
За целта и издаден Акт за възлагане за предоставне на помощ за осъществяване на
услуга от общ икономически интерес – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС за срок от 12/дванадесет месеца/.
Във връзка с сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР за
удължаване с 6/шест/ месеца срока на Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02, проект
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, по Процедура
BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“, се налага отново да се възложи предоставянето на услугата „Патронажна
грижа“, която се определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) при
спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. 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 звена, натоварени с извършването на услуги от общ
икономически интерес.
Съгласно Указания за Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, кандидатът и/или партньорът могат
да възложат изпълнението на мобилната интегрирана социално-здравна услуга
(патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) единствено на общинско
предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с
бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.
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Кандидатът/партньорът придобиват качеството на Възложител на Услуга от общ
икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.
За срока на допълнителното споразумение (6 месеца), не е допустимо възлагането
на патронажната грижа на външен доставчик на социални услуги и/или лечебно
заведение!
Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално
законодателство, обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на
общината, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с оглед
на което съгласно Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по
държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ
икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 4“, Общинският съвет е органът, който следва да
„възложи" изпълнението на УОИИ , чрез кмета на общината.
Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане, който може да бъде
под формата на законодателен или регулаторен инструмент или договор (документ с
правно обвързваща сила съгласно националното законодателство, който дава правното
основание за финансирането на конкретната услуга и за определянето й като УОИИ).
Такъв акт може да бъде Решение на Общинския съвет, Заповед на кмета на Общината,
Договор за възлагане на услугата.
С акта за възлагане следва да се опише дейността, която се възлага и се определят
задълженията и правата на оператора/доставчика на услугата по нейното предоставяне,
начина на неговото възмездяване, предоставянето на активи във връзка с изпълнение на
услугата.
Общината в качеството на „възложител“ на услугата следва да предостави
съответните активи на оператора за целите на изпълнение на услугата „патронажна
грижа“.
В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за
потребителите на патронажните грижи. Общинският съвет може да реши финансираните
по ОП РЧР услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на
такса. Когато реши, че патронажните грижи ще се ползват срещу заплащането на такса,
Общинският съвет трябва да определи размера на таксата, така че да не превишава
разходите за предоставянето на патронажната грижа.
С направено през 2019 г., изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет,
съгласно което в чл.27 се създаде нова ал. 5, която гласи, че: Ползвателите на услугата
патронажна грижа по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”
не заплащат такса.“
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.
17, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 25, ал.1, ал. 2 и чл. 29 от Закона за социалните услуги и Указания за осигуряване на
съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по
ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за
възлагане на услуги от общ икономически интерес BG05M9OP001-2.103 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, предлагам Общинския
съвет гр. Завет
РЕШИ:
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1.
Възлага предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ по Проект №
BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар
Калоян”, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на
Звено „Домашен социален патронаж“ гр. Завет.
2.
Възлага на Кмета на Община Завет да издаде Акт за възлагане на УОИИ, с
който определя всички произтичащи права и задължения за изпълнителя на услугата,
съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ
и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес,
процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 4“.
3.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително
изпълнение на решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез Общински съвет
гр. Завет.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 11 от 25.09.2020 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Сключване на допълнително споразумение с Управляващия орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ във връзка с
удължаване изпълнението до 31.12.2021 год. на Договор № BG05M9ОP001-2.018 0043-С02, проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на
община Завет", по процедура BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – Компонент1 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОП РЧР) и по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” (ОП НОИР)
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2 (двама) от проведеното поименно гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 109
С Решение № 344, прието по Протокол № 30 от 23.05.2018 година, Общински съвет
гр. Завет даде съгласие община Завет, като кандидат в партньорство с „Раломекс” АД
гр.Завет, Сдружение „Асоциация Интегро” гр.Разград, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет
и с подкрепата на асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за социално
подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство на образованието и науката,
да кандидатства с проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите
граждани на община Завет" по процедура BG05M9OP001-2.018
„Социалноикономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа
до образование“ – Компонент1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
(ОП РЧР) и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП
НОИР).
С Решение № 452, прието по Протокол № 41 от 22.04.2019 година, общински съвет
гр.Завет взема решение за издаване на Запис на заповед по Административния договор.
С Решение № 472, прието по Протокол № 42 от 18.06.2019 година, общински съвет
гр.Завет изменя и допълва Решение № 344, прието по Протокол № 30 от 23.05.2018
година, както следва: партньор Сдружение „Асоциация Интегро” се заменя с Ромска
фондация „Искра“.
На 12.03.2019 година, Кметът на Община Завет подписа с Министерството на труда
и социалната политика и Изпълнителна агенция „ Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, Административен договор по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С02/12.03.2019 г. и по
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с №
BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г. за проект: "Нови
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет"
С писмо с № ВХ – 838/1 от 11.08.2020г. Главна дирекция ЕФМПП към
Министерство на труда и социалната политика предоставя възможност за удължаване на
срока на изпълнение на договор BG05M9ОP001-2.018 -0043-С02/12.03.2019 г.при
следните условия:
1.Изменението засяга единствено дейностите по ОП РЧР.
2.При обоснована необходимост, УО може да увеличи бюджета с допълнителни
до 150 000 лв., в това число непреки разходи.
3.Удължаването ще се осъществи след сключване на допълнително споразумение
към съществуващия административен договор.
4.Удължаването е възможно до 31.12.2021г.
5.Налице са две възможности: удължаване на съществуващи дейности или
въвеждане на нови дейности по четирите направления, съгласно Условията за
кандидатстване по операцията.
6.Всички други указания ( включително относно бюджета) по Условията за
кандидатстване остават непроменени.
За целта е необходимо съгласие на Общински съвет на гр. Завет.
Към искането за изменение на договора е необходимо да се приложи:
актуализирано споразумение за партньорство между Община Завет и с „Раломекс” АД
гр.Завет, Ромска фондация „Искра“ гр.Шумен, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и Запис
на заповед за удължения период.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 10, т.23 и ал. 2, чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
указанията по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент1, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет, като бенефициент по
Договор № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С02, проект "Нови възможности и нови
хоризонти за уязвимите граждани на община Завет", да сключи допълнително
споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ във връзка с удължаване изпълнението до 31.12.2021 год..
2.На основание чл.59, чл.60, чл.61 от ЗМСМА, общински съвет гр.Завет
утвърждава образец на Споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по
Проекта съгласно (Приложение VII от условията за кандидатстване), както следва:
Община Завет с „Раломекс” АД гр.Завет, Ромска фондация „Искра“ гр.Шумен, Детска
градина „ Слънчо“ гр.Завет.
3.ОПРАВОМОЩАВА Кмета на ОБЩИНА ЗАВЕТ – Ахтер Сюлейманов Велиев,
да подпише от името на Община Завет Запис на заповед, като за целта извършва всички
необходими фактически и правни действия съгласно изискванията на Министерството на
труда и социалната политика, като управляващ орган на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 за проект: "Нови възможности и нови хоризонти за
уязвимите граждани на община Завет“.
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4.Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да извърши
необходимите фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения.
5. На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително
изпълнение на решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез
Общински съвет гр. Завет.
6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му,
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК чрез Общински съвет гр.
Завет.

Приложение:
1. Образец на Споразумение за партньорство.
2. Образец на Запис на заповед.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на
25.09.2020 г., Протокол № 11, т. 3 от дневния ред по доклад № 03-179/21.09.2019 г., при кворум от
15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 (петнадесет) гласа „за”,
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -2(двама) и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет Завет.
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
Приложение VII
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОРИ1

Днес, …………………г., в гр. ……………………, във връзка с подготовката

и

изпълнението на проект „…………………………”, наричан по – долу „проекта”, по
процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1, се сключи
настоящото споразумение между:

1. „………………”,

ЕИК……………..,

седалище

……..,

адрес

на

управление……………………., представлявано от……………………в качеството
му на ………………, наричано по-долу „Кандидат”
И
2. „………………”,

ЕИК……………..,

седалище

……..,

адрес

на

управление……………………., представлявано от……………………в качеството
му на ………………, наричано по-долу „Партньор 1”
И
3. „………………”,

ЕИК……………..,

седалище

……..,

адрес

на

управление……………………., представлявано от……………………в качеството
му на ………………, наричано по-долу „Партньор 2”
/описват се всички партньори по проекта/

1

Настоящото споразумение е примерно и се подписва от кандидата и всички партньори. Текстовете в
споразумението са примерни и могат да се допълват и разширяват по преценка на страните, без това да
противоречи на Условията за кандидатстване и Административния договор.
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Чл. 1. Кандидатът и партньорите се споразумяха, че разпределението на отговорностите за
изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно описаното в секция
„План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 2020;
Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:
(1). Сме прочели и сме запознати с проект „...................“ (изписва се № и името на
проектното предложение) по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна

помощ и разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното проектно
предложение, както и че сме съгласни да прилагаме практиките на добро партньорство.
(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е
връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които
участват съвместно в подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на
проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от
проекта”.
(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и разбираме ангажиментите, включително по отношение на
минималната помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е приложимо).

(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния
договор се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L
258/24.12.2013) и представлява минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ако е
приложимо).

(5). Всеки от нас е запознат, че всички разходи на партньора/ите (с изключение на
органите на местната власт) - свързани с изпълнението на дейностите по проектното
предложение, са с икономически характер и ще се считат за минимална помощ, съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с разпределението на предоставената минимална помощ
между партньорите посочено в чл. 5 от Административния договор (ако е приложимо).

(6). При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура в случай, че по
проекта се предвижда партньор/и да разходват средства същите ще се считат за
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минимална помощ на съответния партньор/и и следва да бъдат заложени във Формуляра
за кандидатстване, секция 3 „Данни за партньора”, поле „Финансово участие”.

(7). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява
пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по
проекта.
(8). Кандидатът следва да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на проекта и
да ги информира за напредъка по него.
(9). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и
финансови, представени от кандидата на Управляващия орган.
(10). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори,
бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите,
преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да се
постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за промяна
за одобрение.
(11). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на
Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна
палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, където се
осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това число и достъп
до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с
финансово-техническото управление на проекта, както и да направим всичко необходимо,
за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите
на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна
палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на
публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно
място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а кандидатът следва да
уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение.
Чл. 3. Кандидатът и партньорите се споразумяха разпределението на средствата /когато е
приложимо/, предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от партньорите, да се
извършва съгласно посоченото в поле „Финансово участие“, секция „Данни за партньори“
от Договора в ИСУН 2020.
13

Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от
задълженията по настоящото споразумение носи Кандидатът.
(2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на
партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял
вследствие това неизпълнение.

Чл. 5. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/
партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да не
се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се реинвестират
в дейности по проекта, пряко насочени към целевата група.

Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира... / описват се други
специфични условия във връзка с бъдещото изпълнение на проекта/

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират... / описват се други
специфични условия във връзка с бъдещото изпълнение на проекта/
Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното
законодателство.
Споразумението се сключи в …….. еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
в споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва:

За Кандидата:
(име и длъжност на
представляващото/упълномощено лице)
За Партньор 1 :
(име и длъжност на
представляващото/упълномощено лице)
За Партньор 2 :
(име и длъжност на
представляващото/упълномощено лице)
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ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
За сумата:……………… лева.

Днес, …………………….. в гр. София, …………………….…………..……….. със седалище и адрес на
(пълно наименование на бенефициента)

управление ……..……………………………………., ЕИК………………………………, представлявано от
……………………………………..………………………..……..…………,
ЕГН:……………………………….,

с

(трите имена и длъжност)

лична карта № …………………………….., издадена на ………………..от …………………, с постоянен
адрес ………………………………………………………………………………………………………………….
като издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на труда
и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, сумата от…………………… (сумата
словом),

покриваща

пълния

размер

на

искания

аванс

по

административен

договор

№……………………………………………………………………..…….
Падежът на паричното задължение е на ………………….. година.
(150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.)

Място на плащане: транзитна сметка в лева МТСП-ЕСФ-ОПРЧР при Българска народна банка със
следния IBAN № BG90 BNBG 9661 32001 876 01. Сумата по настоящия Запис на заповед е
платима на датата на падежа по горепосочената банкова сметка на поемателя.

Дата на издаване:……………………..година.
Издател:…………………………………………
Представлявано от:…………………………….
Подпис и печат на издателя:………………………………
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