Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 24 / 28.01.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.01. 2021 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница
относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана
дейност
…………………………………………………………………..........................................................................
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:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 124
28 януари 2021 год.
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна
– в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за
социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на
държавната политика в социалната сфера.
В чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавноделегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от

същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва
подкрепа от асистент за:
– самообслужване;
– движение и придвижване;
– промяна и поддържане на позицията на тялото;
– изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
– комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат
определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда
помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или
за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите
и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на тази подкрепа следва да се
организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в
домашна среда.
С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата
дейности, като в т. V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт
за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3 985,00 лева на лице за календарна година за 19 993
потребители в страната. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на
стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата
„Асистентска подкрепа“ за община Лозница е 31 потребителя, а общият размер на средствата е
123 535,00 лв.
В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са определени
елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от държавата дейност
за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а именно:
– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за сметка на
работодателя;
– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;
– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;
– разходи за обучения и супервизия на асистентите.
С оглед изложеното и предвид осигуреното от държавния бюджет финансиране на социалната
услуга „Асистентска подкрепа“ от 2021 г. е необходимо община Лозница, която ще отговаря за
управлението и предоставянето на услугата да предприеме действия по създаването и, като социална
услуга делегирана от държавата дейност по реда на Закона за социалните услуги и правилника за
неговото прилагане. Предложението ни е новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да бъде
възложена за изпълнение на Дирекция „Финанси и бюджет“ към община Лозница.
Със свое писмо № 08-00-15592 от 24.11.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за
социално подпомагане уведомява общините, че следва да предприемат действия по създаването на
социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и
ППЗСУ, както и че допълнителни указания по нейното предоставяне ще бъдат дадени след влизане в
сила на Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. и на постановлението на Министерски
съвет за неговото изпълнение.
Във връзка с гореизложеното, Общински съвет Лозница

РЕШИ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Лозница:
1. Дава съгласие, считано от 08.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане
на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 31
потребители за 2021 година.
3. Услугата да се администрира от Дирекция „Финанси и бюджет към община Лозница.
4. Възлага на Кмета на община Лозница да извърши последващи действия по изпълнение на
Решението.
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:
А. Салиева

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

