
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  63 / 11.  06.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 11.  06. 2019 година/вторник / от 
14,00 часа проведе  извънредно заседание. 
 

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници, както следва: 
 

 

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 извънредно заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница, относно: 
Изменение и допълнение на Решение № 391 от 28.02.2019 г. на ОбС - Лозница  
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Изменение и допълнение на Решение № 391 от 28.02.2019 г. на 
ОбС – Лозница 

 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

Г-н Юмер Мехов – ст. експерт. към дейност образование и култура направи 
допълнителни разяснения по докладната  записка  
 

След проведеното гласуване, 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 

 

 

 

 

Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ОТСЪСТВА 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 ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



РЕШЕНИЕ № 417 

11 Юни  2019 год. 
 

С решение № 391 от 28.02.2019 г. Общински съвет  упълномощи кмета на 
Община Лозница да подпише 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.   Във връзка с направения съгласно Условията за кандидатстване по 
процедурата разчет на исканата безвъзмездна финансова помощ в размер на 197 

333,60 лв. в подписаното на 05.03.2019 г. споразумение между Община Лозница и 
Община Самуил е предвидено да се разходва по следния начин: 

 

- от кандидата – община Лозница – 107 821,60 лв.; 
- от партньор 1 – община Самуил -  89 512,00 лв. 
Като съгласно ал. 6 от Споразумението средствата от безвъзмездната 

финансова помощ, които се разходват за обзавеждане и оборудване в това число 

транспортни средства, както и разходите за ДНА и СМР се разходват от: 

- община Лозница – кандидат – 25 000 лв.; 
- община Самуил - партньор 1 – 25 000 лв. 
При привеждане на проектното предложение в съответствие с отправените 

коментари и забележки на Оценителната комисия се измени размера на исканата 

безвъзмездна финансова помощ от  197 333,60 лв. на 189 905,25 лв. Налагат се и 

изменения при разходването й от партньорите по следния вместо по посочения горе 

начин: 

 

 - от кандидата – община Лозница – 107 208,25 лв.; 
- от партньор 1 – община Самуил -    82 697,00 лв. 
Като съгласно ал. 6 от Споразумението средствата от безвъзмездната 

финансова помощ, които се разходват за обзавеждане и оборудване в това число 

транспортни средства, както и разходите за ДНА и СМР се разходват от: 

- община Лозница– кандидат – 25 000 лв.; 
- община Самуил - партньор 1 – 18 185,00 лв. 

 

Относно горе изложеното ОбС-Лозница  прие следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

  

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 във връзка с препоръка на Оценителната комисия на проекти 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  
 

 



 

Р Е Ш И: 
 

1. Упълномощава кмета на община Лозница да подпише Анекс към 
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 изменено в частта относно 
разпределяне на разходването на БФП от 189 905,25 лв. по следния начин: 

 

- от кандидата – община Лозница – 107 208,25 лв.; 
- от партньор 1 – община Самуил -    82 697,00 лв. 
Като съгласно ал. 6 от Споразумението средствата от безвъзмездната 

финансова помощ, които се разходват за обзавеждане и оборудване в това число 

транспортни средства, както и разходите за ДНА и СМР се разходват от: 

- община Лозница– кандидат – 25 000 лв.; 
         - община Самуил - партньор 1 – 18 185,00 лв. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ - дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд - гр. Разград. 

 

     

 

Вярно с оригинала 

 

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


	„ПРОТИВ” – 0

