Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 8 / 27.02.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 27. 02. 2020 година / четвъртък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница
относно: Трансформиране на длъжността „медицински сестра“ в длъжност „огняр – поддръжка“.
…………………………………………………………………………..........................................................
Г-н Гюкчан Ахмед – Зам. Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладназаписка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

№
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 43
27 Февруари 2020 год.
В Община Лозница е постъпила Докладна записка вх.№ 93-00-35/13.02.2020 г. от Временно
изпълняващ длъжността Директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с.Ловско за
трансформиране на 1 бр. длъжност „медицински специалист“ в длъжност „ огняр – поддръжка“. Като
специализирана институция по смисъла на чл.36, ал.3, т.2, б. „в“ от Правилника за прилагане на
Закона за социалното подпомагане, социалните услуги, предлагани в дома, следва да отговарят на
определени стандарти и критерии за специализиран и обслужващ персонал. Трябва да има

съответствие на числеността на персонала с длъжностите по утвърдена от Министъра на труда и
социалната политика методика за предоставяне на социални услуги.
Със Заповед № РД – 01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика е
утвърдена Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и
социалните услуги в общността, както и приложенията към нея. Съгласно тази методика
работодателят определя длъжностите на общия персонал според конкретните потребности на
потребителите, както и броят на щатните длъжности „медицинските сестри” се съобразява с броя на
лежащите потребители на специализираната институция. Капацитетът на дома е 21 потребители, от
които към настоящия момент преобладаващи са подвижните лица, способни самостоятелно да се
обслужват.
В длъжностното разписание са заложени 3 броя „медицински специалисти“. След
пенсионирането на един от медицинските специалисти, неговото място остава вакантно. За
оптимизиране структурата на персонала и с цел адекватно удовлетворяване потребностите на
специализираната институция, възниква необходимост от трансформиране на 1 бр. длъжност
„медицински специалист“ в длъжност „ огняр – поддръжка“.
С оглед на изложеното и на основание чл.21,ал.2 във връзка с ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.5, т.1 от Правилника за прилагане
на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
Трансформира длъжността „медицинска сестра“ в длъжност „огняр – поддръжка“.
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 Административнопроцесуалния кодекс

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/03 /2020 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

