
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  69 / 25.  10.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  25. 10.  2019 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 11 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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед Ахмед – Вр.И.д. Кмет на 
Община Лозница, относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община 
Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически  интерес – 

Патронажна грижа, която ще се предоставя  в рамките на проект  BG05M9OP001 – 

2.040 -0032C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Лозница и община Самуил”, Процедура BG05M90P001- 2.040 „Патронажна 
грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 2”, финансирана от ОП „РЧР” 
2014- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд. 
………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

Г-н Гюкчан Ахмед – временно изпълняващ длъжността кмет на Община 
Лозница  направи разяснения по внесената докладна записка. 

Г-н Юмер Мехов – „Ст. Експерт”, също направи разяснения по внесената 
докладна 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  11 – Общински съветника   
 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 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 отсъства 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов отсъства 13 Ниязи Ниязиев отсъства 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отасътва 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 441 

25 Октомври  2019 год. 
 

Съгласно Административен договор № BG05M9ОP001-2.040-0032-C01 от 
02.08.2019 г., сключен между Община Лозница и УО на ОП „РЧР“ 2014-2020, Община 
Лозница изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Лозница и община Самуил“. Стойността на безвъзмездната 
финансова помощ по проекта възлиза на 189 905.25 лв. Срокът за реализация на 
проектните дейности е 15 месеца - от м. септември 2019 г. до края на м. ноември 
2020  г. 

Основните цели на проекта са подобряване на качеството на живот и 
възможностите за социално включване на възрастните хора над 65 години, както и 
хората с увреждания. Целта може да се постигне чрез осигуряване на мрежа от 
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им 
на територията на общините Лозница и Самуил.  Специфични цели:  

• Разширяване на достъпа до услуги за възрастните хора, самотните хора и 
хората с увреждания чрез изграждане на адекватна мрежа от социални услуги, 
предлагани в общността и в домашна среда, които да отговарят на индивидуалните и 
специфични потребности на целевите групи; 

  • Повишаване на качеството на услугите за дългосрочни грижи и повишаване 
на квалификацията и мотивацията на персонала, ангажиран в тази сфера на 
услугите;  

• По-добро взаимодействие и координация между здравните и социалните 
услуги. 

В изпълнение на проекта ще бъде обособен Център за почасово предоставяне на 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда, 
чрез който ще могат да бъдат обслужвани 33 лица от целевите групи — потребители 
на центъра. Потребителите ще могат да ползват услугите, считано от 01.12.2019 г. 
Центърът ще се помещава на адрес: гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6. 
Интегрираните здравно-социални услуги ще са напълно безплатни за крайните 
бенефициенти и за ползването им няма да бъдат начислявани и събирани такси от 
страна на доставчика. 

Максималната продължителност, през която един потребител ще може да 
ползва услугите е до 2 часа дневно. 

Съгласно условията за изпълнение на проекта, в т. ч. „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“, е необходимо 
Кметът на съответната община (бенефициент по проекта) да издаде Акт за възлагане 
на услугата от общ икономически интерес (Патронажна грижа), дори и в случаите, 
когато услугата ще бъде предоставяна от самата община чрез нейно 
административно структурно звено - дирекция, общинско предприятие и т. н. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2  във връзка с ал.1, т.23 и 
чл.17, ал.1, т.7  от ЗМСМА,  Решение на Комисията от 20 декември 2011 година 
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 предприятия, натоварени с 

извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер С 
(2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) и 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, ОбС-Лозница  
 

РЕШИ: 



 
1. Дава съгласие Кмета на Община Лозница да възложи изпълнението на 

Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките 
на проект № BG05M9ОP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица е увреждания в Община Лозница и община Самуил“ по процедура 
BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 
Компонент 2“, на Дейност „Образование и култура“ към Община Лозница. 

1.1. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на крайните 
бенефициенти - потребители по проекта, ще се осъществява чрез разкрития център 
за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в 
общността или в домашна среда. 

1.2. Комплексното финансово и счетоводно обслужване на проекта, ще се 
осъществява чрез Дейност „Образование и култура“ - второстепенен разпоредител с 
бюджетни кредити към Община Лозница. 

2. Възлага на Кмета на Община Лозница да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по т. 1 от настоящото Решение, издавайки Акт за 
възлагане на Патронажната грижа, като услуга от общ икономически интерес 
(УОИИ), в рамките на проект № BG05M9ОP001-2.040-0032-C01 „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“ по 
процедура BG05M9ОP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, като актът следва да съдържа необходимите реквизити, съгласно 
чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година 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 предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 
икономически интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за 
ЕИП)) и тези, обективирани в 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. 

3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата 
„Патронажна грижа” по Проект № BG05M9OP001-2.040-0032 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил”.  
        

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

          

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд – Разград, по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 
Вярно с оригинала 

 

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

Решението е обявено на  31/10 /2019 г. 
 
 


	„ПРОТИВ” – 0

