
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  31/26.03.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 26.03.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи 
същото да протече при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

………………………………………………………………………………………………………………….
ПО  ОСМА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Приемане на Програма за реализиране на общественополезен 
труд от лица и семейства, подпомагани по реда на чл. 9, от ППЗСП на територията 
на Община Лозница.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри Възд. се
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин ЗА
7 Сали Сали отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова отсъства 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували –  14  Общински съветника
„ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РЕШЕНИЕ № 305
26 Март 2010 год.

За да могат да се използват възможностите на подпомаганите лица от Д „СП” 
-  Разград  по  чл.  9  от  ППЗСП  за  полагане  на  труд  по  благоустрояване  и 
хигиенизиране на населените места е необходимо наличието на Програмата.

Съгласно чл. 12 от ППЗСП те могат да полагат минимум пет дена труд,  с 
изключение на лицата по чл. 12, ал. 3 от същия правилник.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 22, ал. 1 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 11 от 
Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Лозница, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и със 13 гласа „ЗА”, 
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1, Общински съвет на Община Лозница 

РЕШИ
1. Приема Програма За реализиране на общественополезен труд от лица и 

семейства,  подпомагани  по  ред  на  чл.  9  от  ППЗСП на  територията  на  Община 
Лозница, както следва: 



П Р О Г Р А М А
За  реализиране  на  общественополезен  труд  от  лица  и  семейства, 

подпомагани по ред на чл. 9 от ППЗСП на територията на Община Лозница

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата  има  за  цел  да  обхване  в  обществено  -  полезна  дейност 

подпомаганите  хора  в  трудоспособна  възраст  съгласно  чл.  9  от  ППЗСП  с 
изключение на лицата, попадащи под закрилата съгласно чл. 12, ал. 3 от ППЗСП.

Подпомаганите трябва да положат от пет до десет дена труд по следните 
дейности съгласно чл. 12, ал. 1 от ППЗСП:

 Програма за предоставяне на социални услуги:
-  Измазване  с  варов  разтвор  на  стаи  на  стари  самотни  хора  и  лица  с 

увреждане;
- Хигиенизиране на домовете на стари хора и лица с увреждане;
- Помощ при нацепване на дърва на стари самотни хора и лица с увреждания 

и домакински услуги;
 Екологични програми:

- Почистване на корита на реки;
- Косене с ръчна коса на треви по бреговете;
- Кастрене на дървета и храсти;
- Почистване на сметища;
- Залесяване на дръвчета и храсти;
- Пролетно озеленяване с цветя;
 Програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места:
- Ръчно метене на уличните платна, алеи и тротоари;
- Чистене на трева от алеи, тротоари, площади и улични платна;
- Косене с ръчна коса на затревени градини, паркове и стадиони;
- Почистване на дворове на църкви и джамии;
- Почистване на улици, площади и тротоари от сняг;
- Почистване на отъпкан сняг и лед;
- Почистване на канализация;
- Поддръжка на гробищни паркове;

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
1. Програмата се реализира през цялата година.
2.  С  цел  оперативно  взаимодействие  с  нуждите  на  Дирекция  „Социално 

подпомагане” гр. Разград дейностите приключват до 25то число на месеца.
3.  В програмата се включват лица,  подпомагащи се  по чл.  9  от  ППЗСП с 

изключение на защитените с чл. 12, ал. 3 от ППЗСП.
4.  Всеки  включен  в  програмата  трябва  да  заработи  определени  дни 

съобразно  размера  на  получената  месечна  социална  помощ  и  състава  на 
семейството, както следва: 
1. съжителстващото лице/лица – 5 дни
2. лице, живеещо само – 6 дни
3. семейство с деца, получаващо месечна помощ в размер до 50 лв. – 5 дни на лице
4. семейство с деца, получаващо месечна помощ в размер от 51 до 100 лв. – 6 дни 
на лице
5. семейство с деца, получаващо месечна помощ в размер от 101 до 150 лв. – 8 дни 
на лице
6. семейство с деца, получаващо месечна помощ в размер от 151 до 200 лв. – 9 дни 
на лице
7. семейство с деца, получаващо месечна помощ в размер над 200 лв. – 10 дни на 
лице

При получаване на направление за отработване на необходимия брой дни 
лицата  ежемесечно  попълват  декларация  за  здравословното  състояние,  а  при 
наличие на трайно заболяване представят необходимия медицински документ.

РЕД И НАЧИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ



1.  Кметовете  осъществяват  организацията  и  контрол  по  изпълнение 
дейностите по програмата в управляваните от тях населени места, а  за общината, 
служител  определен със Заповед  Кмета на Община Лозница.

2.  Лицата от  т.  1  уведомяват  лицата,  които  са  включени в  програмата за 
началото и обхвата на дейностите.

3.  Лицата  от  т.  1  планират  дейностите  по  обхвата  на  Програмата  за 
съответния месец с приключване на дейностите до 25то число на месеца, както и 
обхвата на подлежащите да реализират програмата:

- еднократно включване на всички;
- работа по график на седмици;
4.  Лицата  по  т.  1  провеждат  писмен  инструктаж  и  следят  за  безопасните 

условия на труд.
5. След приключване на Програмата, към 25то число на месеца, определеното 

със Заповед на Кмета лице издава служебна бележка, че подпомаганият е работил 
към Програмата по чл. 12 от ППЗСП в съответното населено място и я предават на 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград.

6.  Кметът  на  общината  упълномощава  лица  за  цялостен  контрол  по 
извършване на дейностите по програмата.

7.  Постоянната  комисия  по  здравеопазване,  социална  политика,  молби, 
жалби  и  предложения  на  гражданите  съвместно  с  упълномощеното  лице  от 
Общинска Администрация гр.  Лозница и Д „СП”  -  Разград извършва периодични 
проверки по изпълнението на програмата.

8. Полагането на обществения труд се извършва лично от всяко лице.
ФИНАНСОВО ПОДСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Общинска  администрация  гр.  Лозница  подсигурява  необходимите 

инструменти и превоз за извършване на дейностите.
Настоящата програма е приета с РЕШЕНИЕ №  305 по Протокол №  31 от 

Заседание на Общински съвет – Лозница проведено на 26.03.2010 година.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото  решение  подлежи  на  оспорване  в  14-дневен  срок  след 

обявяването  му  пред  Административен  съд  гр.  Разград  по  реда  на 
Административно-процесуалния кодекс.

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


