
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  57 / 28.  02.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  28. 02.  2019 година / четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 16 общински съветника:    
                                                  

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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет 
на Община Лозница, относно: Кандидатстване в партньорство с Община Самуил с 
проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
в Община Самуил и Община Лозница” по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР  
…………………………………………………………………………………………………………............ 
Г-н Севгин Шукри  – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
След проведеното гласуване със направеното предложение, съгласно чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването 
взеха участие следните общински съветници: 
 

 

Гласували – Общински съветници  15 

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 391 

28  Февруари   2019 год. 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ЗА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков отсъства 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ЗА    



Една от основните дейности и отговорности на общината  е осигуряването на 
подходящи социални услуги за населението, която е и приоритет на всеки 
краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма. Съгласно Закона 
за социалното подпомагане, социални услуги се извършват от държавата, общините 
и др., като кметът на общината управлява социалните услуги на територията на 
съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни 
дейности, отговаряза спазването на критериите и стандартите за предоставяне на 
социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги. Като такива за 
тях възниква задължението да планират, управляват и определят какви социалните 
услуги да се предоставят на тяхната територия на местно ниво (в съответствие със 
Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане) и да 
осигурят предоставянето им в съответствие с националните приоритети. Чрез 
предоставянето на социални услуги се гарантира правото на гражданите в 
Република България да получат социално подпомагане. Патронажната грижа не 
попада в списъка на делегирани от държавата дейности, които се финансират със 
средства от държавния бюджет. Общините поддържат част от услугите като местна 
дейност, но капацитетът на тези местни дейности не може да задоволи 
потребностите на нуждаещите се лица от здравно-социални услуги в домашна 
среда.  

Община Лозница подготвя   проектно предложение „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Самуил и Община Лозница”  по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР. Общата цел на операцията е подобряване 
на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 
увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 
среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 
предоставянето им. Специфичната й цел е да се изгради модел за патронажни 
грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и 
трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в техните домове. Операцията ще се реализира в изпълнение на 
заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018 г. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата кандидатите трябва 
задължително да включат в проектното си предложение индикаторите за 
изпълнение и резултат. Всеки индикатор трябва да бъде количествено остойностен. 
Броят на лицата от целевата група, включени във всяко проектно предложение 
трябва да бъде не по-малък от 50 участници. В таблица „Разпределение на 
потребителите по общини“ (приложение за информация към пакета документи) е 
посочен броят на потребителите за всяка община, като за Община Лозница броят е 
33 потребители. С цел ефективно оползотворяване на полагаемия ресурс и 
достигане на необходимия индикатор от 50 потребители е необходимо при 
реализиране на дейностите конкретният бенефициент да работи в патньорство с 
друга община, с чиито определен брой могат да достигнат зъдължителния 
индикатор. В тази връзка са водени предварителни консултации за споразумяване 
за изпълнение на проектните дейности с Община Самуил.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗМСМА и съгласно от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” с 
финансиране по ОПРЧР Общински съвет – Лозница  
Относно горе изложеното ОбС-Лозница  



 
РЕШИ: 

1. Дава съгласие за кандидатстване  с проектно предложение „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Самуил и Община 
Лозница” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР; 

2.  Споразумение за партньорство – Приложение ІІІ от пакета документи по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2” с финансиране по ОПРЧР с партньор Община 
Самуил; 

3. Дава съгласие за осигуряване на устойчивост на резултатите от проектните 
дейности след приключване на изпълнението им по смисъла на т. 21.1. от 
Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”; 

4. Упълномощава кмета на община Лозница да кандидатства, реализира, отчете 
и заплати всички разходи по проекта 

 

     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 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС:  
                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 

 
 

Решението е обявено на  07/03 /2019 г. 
 


	„ПРОТИВ” – 0

