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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: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на територията на община Лозница; 

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

 

     Г-н Гюкчан Ахмед – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 

записка. 

    Г-н Севджан Адем: Предлагам да отпадне следното предложение от проекта за изменение на 

Правилника, а именно: „В член 11 се прави следното допълнение:Създава се нова „т.4“ със следното 

съдържание: 

„ т.4. Лицата да нямат непогасени финансови задължения към община Лозница“ 

    Предложението бе подложено на гласува и прието с 15 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ – 0, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 2.  

    Г-н Н. Ниязиев – Защо предложихте отпадане на предложението, г-н Севджан Адем? 

    Г-н Севджан Адем – Хората, които идват да подават молби за ЕПП имат нужда от финансова и 

морална подкрепа. Кажете ми г-н Ниязиев как ще кажете човек в нужда, който няма средства да 

направи спешна операция, „ - Първо си плати задълженията, тогава ще ти помогна ?“  

Те ако имат необходимите средства няма да се обръщат към Общински съвет.  

    Г-н Ал. Калинов – Внесъл съм предложение за изменение на Правилника за ЕПП. Кога ще бъде 

разгледано то?  

    Г-н Ибрахим Ахмедов – Когато изтече законоустановения срок за публично оповестяване на 

предложения за изменения и допълнения на правилници и наредби съгласно ЗНА, вашето 

предложение ще бъде разгледано от Общински съвет. 

    Г-н Ал. Калинов – Как стигнахте до извода, че тези 550 лв. ще бъдат достатъчни, за да покрият 

разходите по погребението на лице починало от Коронавирус? 

    Г-н Г. Ахмед – Във всеки един момент цените на погребалните услуги се променят. Ние няма как 

да направим равнопоставяне на сумата, която ще отпускаме като ЕПП и цената на услугата. Идеята 

на самото предложение е Вие като Общински съвет, макар да не покривате цялата сума по 

погребението да сте в помощ на такива нуждаещи се граждани.  

    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 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 



 

     Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 

 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

28 януари 2021 год. 

 

С Решение № 30 по Протокол №8/27.02.2020г. на Общински съвет - Лозница е приет Правилник за 

реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г., с който се урежда реда и 

начина за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо 

и извънредно възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и 

семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от бюджета на Община Лозница.  

 В условията на извънредна пандемична обстановка поради високорисков коронавирус с 

разпоредбите на чл. 19, чл. 21, чл. 22 и чл. 23 от Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към 

гробищни паркове /гробище/ и погребването и пренасянето на покойници /ДВ, бр. 36 от 2011 г./ на 

Министерство на здравеопазването, са въведени специални изисквания за погребение на 

покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, 

туберкулоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или от установено 

ново, непознато опасно заразно заболяване. Това води до увеличаване на разходите при извършване 

ритуала по погребението в тези случаи, поради което предвидената помощ от 150 лева в чл. 6 от 

Правилника се оказват недостатъчни за подпомагане на близките и то в тези трудни за всички 

времена. Предвид това предлагам да определим сумата до 550 лева за подпомагане на близките на 

покойниците, когато погребението следва да се извърши при спазване на тези специални изисквания. 

Съответно в тези случаи да се изисква представяне на становище от кмета на населеното място, че 

погребението е извършено при спазване изискванията на чл. 22 от Наредба № 2/2011 г. на МЗ. 

Воден от гореизложеното и на осн. чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.11, 

ал.3, чл.26, ал.3 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Лозница  

 

РЕШИ:  

 

      Приема изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница, както 

следва: 

 

   § 1. В член 6 „Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на лицата по чл.2, т.4  и т.6 е 

до 500 лв., а на лицата по чл.2, т.5 е до 150 лв.“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

    Създават се нова ал.1 и ал. 2, със следното съдържание:  

    Чл. 6. /1/. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на лицата по чл. 2, т. 4 и т. 6 е до 

500,00 лв. 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев Въздържал се 

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 Въздържал се 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



     /2/. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя в случаите на чл. 2, т. 5 е 150,00 лв., а 

когато покойниците са погребани при условията на чл.19 - чл.23 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. 

за здравните изисквания към гробищни паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на 

покойници на Министерство на Здравеопазването (обн. ДВ, бр. 36 от 2011 г.) е до 550 лева.“ 

 

    § 2. В член 13, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения: 

 

Точка „5” се променя на точка „5.1.“ със следното съдържание: 

„т. 5.1. Становище на Кмета на населеното място, с изключение на случаите по чл.2, т.5 и т.6;“ 

 

Точка „5.2.“ приема следното съдържание: 

„5.2. Становище на Кмета на населеното място, в случаите, при които погребението е извършено при 

спазване на изискванията на Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни 

паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници на Министерство на 

Здравеопазването.“   

  

    § 3. Правилника за изменение и допълнение на Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна помощ за Мандат 2019/2023 година на територията на община Лозница влиза в сила от 

деня на приемането й от Общинския съвет. 

    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: 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 03.02.2021 г.  


