
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  25 / 23.02.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  23.02. 2021 година /вторник/ 

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

Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

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

 

     Г-н Г. Ахмед – зам. 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 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

23 февруари 2021 год. 

 

        Община Лозница работи активно за подобряване качеството на предоставяните социални услуги 

за гражданите на Общината. Към настоящия момент е отворена за кандидатстване процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

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 отсъства    



на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка 

за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Специфична цел 1 на приоритетната ос е Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на икономиката, чрез подбор на проектни предложения, която цели да се 

изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с 

хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в техните домове. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския Социален Фонд. 

През изминалите 18 месеца, общината реализира три подобни проекта със социална 

насоченост, като последния приключва на 02.06.2021 година, а именно Партонажна грижа за 

възрастни хора и лица с лица с увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4. 

За да няма прекъсване на мобилните социално-здравни услуги и услугите да продължат да се 

реализират и през 2021 година, се налага Община Лозница в най-кратки срокове да разработи 

проектно предложение и то да бъде подадено за оценка към Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Целта на проекта ще е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните 

предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на 

подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на 

лицата, които са най-застрашени от Корона вируса. 

Операцията се реализира в съответствие с дейности по проекта на Регламент за REACT-EU, 

насочени към подобряване на достъпа до социални услуги от общ интерес, включително за децата. В 

процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да участват като 

конкретни бенефициенти всички общини в Р България. 

Допустимите дейности за финансиране са: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. 

2.       Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от 

тези по настоящата операция). 

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. 

5.      Осигуряване на лични предпазни средства. 

6. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на държавно делегираните 

услуги. 

7. Тестване на персонала и на потребителите на държавно делегираните услуги за 

COVID-19. 

8. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на 

услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на 

персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни 

апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. е допустимо с цел 



адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста 

на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно 

(онлайн консултиране, скайп връзка и др.). 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) и дейностите 

за превенция на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности, следва да бъде 

за период от 12 месеца. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на общините – конкретни 

бенефициенти/партньори в качеството им на публични органи, отговорни за провеждане на социална 

политика на местно ниво и осигуряване на основни услуги на населението на съответната територия. 

Операцията ще осигури надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се надградят резултатите, 

постигнати по вече приключили проекти, реализирани на територията на Община Лозница. 

Допустими целеви групи са: 

- Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, 

вкл.предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги; 

- Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности. 

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други 

уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи 

за заразяване с COVID-19. 

За целите на схемата e изготвена таблица с индикативен брой на потребителите по общини и 

максимален размер на БФП. Определеният индикативен брой потребители за Община Лозница за 

патронажна грижа е 33, а за социалните услуги е 55. Максималният размер на БФП е 212 276,68 лева. 

Съгласно Условията за кандидатстване не се изисква съфинансиране от бенефициента. 

Всички дейности следва да приключат не по-късно от 30.06.2023 година. 

Съгласно т. 9.2 от Условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +” по ОПРЧР 2014-2020, кандидатът е необходимо да представи Препис от Решение на 

Общински съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА,  Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 

1.     Дава съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Упълномощава Кмета на Община Лозница да извърши последващи действия, във връзка с 

подготовката и кандидатстването с проектно предложение, съгласно Условията за кандидатстване по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и сключи договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика, в случай на 

одобрение на проектното предложение. 

 

    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 01.03.2021 г.  


