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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  21 / 30.10.2020 год. 

 

 Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация на  30.10. 2020 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

   На заседанието присъстваха 16 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО СЕДМА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: 

Възлагане изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес 

на „Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда“ към Дейност „Образование и култура“ по проект № BG05M90P001-2.040-0032 „патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“ финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-

2.040-0032 C01 по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 4 „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“ ; 

……………………………………………………………………….......................................................... 

    

       Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение 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  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



 

РЕШЕНИЕ № 104 

30 октомври 2020 год. 

 

Община Лозница е бенефициент в партньорство с община Самуил по Проект BG05M90P001-

2.040-0032 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община 

Самуил“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-

0032-С01 в размер на 189 905,25 лева, със срок на изпълнение 01.09.2019 г. – 01.12.2020 г. 

 

 Проектът даде възможност да бъдат задоволени нуждите на 46 потребители от Община 

Лозница да получават качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 

часа дневно, за период от 12 месеца чрез обучен екип от координатор, дейности, 2 медицински 

специалисти и 6 домашни санитари.  

Във връзка с предстоящото приключване изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.040-

0032-С01, УО на ОП РЧР предлага удължаване на услугите по процедура: BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” при следните условия: 

1. Удължаване предоставянето на услугата патронажна грижа с 6 месеца за не по малко 

от 33 потребители.  

2. Допустими дейности за периода на удължаването са:  

• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора;  

• Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;  

• Обучение и супервизия на персонала.  

3.  Дейностите попадат в услугите посочени в член 2, параграф 1, буква в) от  

Решението на ЕК за УОИИ: „компенсация за обществена услуга за предоставянето на УОИИ 

с цел посрещане на социални нужди в областта здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за 

децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и 

грижите за социалното включване на уязвимите групи”. 

4. За периода на удължаването, общината следва да възложи услугата от общ  

икономически интерес на общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на 

второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация. Не 

е допустимо отчитане на услугата под формата на реални разходи.  

5. Размерът на компенсацията за 6 месеца е 1 008,00 лв. на лице, получаващо услуги.  

6. Бюджетът по договор ще бъде увеличен с 71 416.80 лв.  

Възлагането на услугата се извършва с акт за възлагане, който следва да съдържа всички 

необходими реквизити съгласно член 4 от Решение на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се 

осъществява с Решение на ОбС чрез кмета на общината, който изготвя заповед за възлагане и 

Правилник за вътрешния ред по предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица е увреждания в Община Лозница и община Самуил“.  

Съгласно указанията за сключване на допълнителни споразумения по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, 

предоставянето на патронажна грижа като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ важи за 

срок до приключване на проектните дейности по проекта. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на административен договор по проект № 

BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Лозница и община Самуил“ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., Общински 

съвет - Лозница 

 

 

 



РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Лозница да изпълнява в партньорство с община Самуил услуга 

от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица е увреждания в Община Лозница и община Самуил“, процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Лозница да възложи:  

2.1. За срок до приключване на дейностите по проекта, изпълнението на УОИИ по Проект 

№ BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Лозница и община Самуил“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 4” на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 

или в домашна среда” към Дейност „Образование и култура” на община Лозница; 

2.2. Контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“ по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” на екипа за организация 

и управление на Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в Община Лозница и община Самуил“ на общинско ниво.  

3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата „Патронажна 

грижа” по Проект № BG05M9OP0012.040-0032-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Лозница и община Самуил“ по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4”. 

     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. 

 

   

 

 

 

Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  

                      A. Салиева                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на  05/11/2020 г. 


