
 

 

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  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед Ахмед – Вр.И.д. 

Кмет на Община Лозница, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Лозница 
за издаване на Запис на заповед по Договор за БФП по проектно предложение с рег. 
№ BG05M9OP001-2.040-0032-C01 от 02.08.2019 г. по проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“, 
финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“. 
………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 отсъства 

6 Севди Мюсрефов отсъства 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



Гласували  10 – Общински съветника   
 „ЗА” – 10 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 442 

25 Октомври  2019 год. 
 

Община Лозница е Бенефициент по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.040-0032-C01 за предоставяне на БФП на обща стойност 189 905,25 
лв., сключен на 02.08.2019 г. с Министерството на труда и социалната политика – 

Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г. за изпълнението на проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“, 
финансиран по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“. 

Съгласно чл. 3.8.1 от Административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна    финансова помощ, Община Лозница има право да получи авансово 
плащане в размер до 37 981,05 лв., представляващи до 20% от стойността на 
предоставената БФП. 

В съответствие с чл. 3.8.1 от Договора, авансовото плащане се обезпечава с 
банкова гаранция или застраховка „Ранни финансови загуби“, застраховка 
„Гаранция за авансово плащане“ или Запис на заповед по образец, издадени в полза 
на Управляващия орган. Съгласно образеца падежът на паричното задължение е 150 
календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по 
административния договор. Към искането за авансово плащане се прилага и 
Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението, 
посочено в Записа на заповед. 

Получаването на авансово плащане е необходимо от гледна точка на 
финансовото изпълнение и управление на проекта и извършване/възстановяване на 
плащания по договорите, чрез които се изпълняват дейностите по проекта. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА,  
Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 
 

1.  Дава съгласие Кметът на Община Лозница да издаде Запис на заповед по 
образец към Административен договор за БФП по проектно предложение с рег. № 
BG05M9OP001-2.040-0032-C01 от 02.08.2019 г. по проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“, 
финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ на стойност 37 981,05 лева (тридесет и седем хиляди 
деветстотин осемдесет и един лева и пет стотинки), което представлява 20 % от 
безвъзмездната финансова помощ от ОПРР по проекта с падеж на паричното 
задължение 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите 
по административния договор. 

2. Настоящата Запис на заповед да се счита издадена на основание чл. 3.8.1 от 

Административен договор за БФП по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-

2.040-0032-C01 от 02.08.2019 г. по проект „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

