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С Решение № 30 по Протокол №8/27.02.2020г. на Общински съвет - Лозница е 

приет Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 

2019/2023 г., с който се урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали 

здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и семейства в 

рамките на мандата на Общинския съвет от бюджета на Община Лозница.  

 В условията на извънредна пандемична обстановка поради високорисков 

коронавирус с разпоредбите на чл. 19, чл. 21, чл. 22 и чл. 23 от Наредба № 2 от 2011 

г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробище/ и погребването и 

пренасянето на покойници /ДВ, бр. 36 от 2011 г./ на Министерство на 

здравеопазването, са въведени специални изисквания за погребение на покойниците, 

починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, 

туберкулоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или 

от установено ново, непознато опасно заразно заболяване. Това води до увеличаване 

на разходите при извършване ритуала по погребението в тези случаи, поради което 

предвидената помощ от 150 лева в чл. 6 от Правилника се оказват недостатъчни за 

подпомагане на близките и то в тези трудни за всички времена.  

Предвид гореизложеното се налага предлагам ПРОЕКТ за изменение и 

допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

помощ за Мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница, 
както следва: 

 
§ 1. В член 6 „Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на 

лицата по чл.2, т.4  и т.6 е до 500 лв., а на лицата по чл.2, т.5 е до 150 лв.“ се 

правят следните изменения и допълнения: 
 
Създават се нова ал.1 и ал. 2, със следното съдържание:  

Чл. 6. /1/. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на 
лицата по чл. 2, т. 4 и т. 6 е до 500,00 лв. 

/2/. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя в случаите 
на чл. 2, т. 5 е 150,00 лв., а когато покойниците са погребани при условията 
на чл.19 - чл.23 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните 

изисквания към гробищни паркове/гробища/ и погребването и 
пренасянето на покойници на Министерство на Здравеопазването (обн. ДВ, 
бр. 36 от 2011 г.) е до 550 лева.“ 

§ 2. В член 11 се прави следното допълнение: 
 

Създава се нова „т.4“ със следното съдържание: 
„ т.4. Лицата да нямат непогасени финансови задължения към община 

Лозница“ 

 
§ 3. В член 13, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 
Точка „5” се променя на точка „5.1.“ със следното съдържание: 
„т. 5.1. Становище на Кмета на населеното място, с изключение на 

случаите по чл.2, т.5 и т.6;“ 
 
Точка „5.2.“ приема следното съдържание: 



„5.2. Становище на Кмета на населеното място, в случаите, при които 
погребението е извършено при спазване на изискванията на Наредба №2 от 
21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни 

паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници на 
Министерство на Здравеопазването.“   

В съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове 

преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата 

на съответната община/ общински съвет.  Законоустановеният срок за представяне 

на предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации, е не по-кратък от 30 дни от датата на публикацията.   

 Становища и предложения може да бъдат изпращани на e-mail: 

obshtina@loznitsa.bg    или obloznica@abv.bg .     

 
Зам.-кмет на Община 
Лозница 

 /Г.Ахмед/ 
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