Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 26 / 31.03.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 31.03. 2021 година /сряда/
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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ШЕСТА 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 А. Калинов – Като цяло подкрепям докладната – записка като съдържание, но ще гласувам
против, защото не одобрявам параграф трети от ПЗР, в частта „се прилага и за заварените случаи на
кандидати за ползване на еднократна помощ по чл. 6, ал. 2, предложение II“.
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
отсъства

№
10
11
12
13
14
15
16
17

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
ПРОТИВ

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 1
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 146
31 март 2021 год.
С Решение № 30 по Протокол № 8/27.02.2020 г. 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.
С цел насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и лица с изявени дарби,
съгласно Раздел I чл.2 т.3 от Правилника, с решение на Общински съвет се отпуска еднократна
помощ на деца и лица с изявени дарби и особени възможности. Досега текстът на т. 3 е следният „
деца и лица с изявени дарби и особени възможности“. С оглед внасяне на яснота към т. 3 предлагам
да се измени текста й, както следва : „ т. 3 деца с изявени дарби, които са учащи от Първи до
Дванадесети клас“, съответно на това изменение е необходимо да се направи изменение на в чл. 8
като се добави следния текст : „ – участие в национален или международен конкурс в областта
на науката, изкуството и спорта.“
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.
Сега текста на чл. 6 гласи: „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.“. Предлагам текста на
чл. 6 да се измени така, че да се създадат две алинеи, с които да се разграничат, основанията и
размерите на различните помощи и текста да стане така:
„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.
/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.“
Постъпило е предложение от общ. Съветник А. Калинов в чл. 11 да се създаде нова точка със
следното съдържание: „Лицата да не са получавали и да не получават помощ на същото
основание от друг орган или институция”. Така направеното предложение е твърде общо
формулирано, за това е прието частично и редактирано по следния начин: „т.4. Лицата да не са
получавали еднократна помощ на основание чл. 16 от ППЗСП през съответната календарна
година, освен при изключителни случаи по чл.2, т.4 ”
В Член. 13 се правят следните изменения с цел конкретизиране на текста и съответствието му с
други разпоредби на правилника.
Текстът на точка 1 от ал. 1 „Молба-декларация до Общински съвет Лозница-по образец” се
променя така: „1. Заявление - Декларация по образец (Приложение № 1) до Председателя на
Общински съвет Лозница”
Текстът на точка 5 „Становище на Кмета на населеното място с изключение на случаите по чл.
2, т. 5 и т. 6” с оглед изменението на чл. 6 също следва да се промени по следния начин: „т. 5.
Становище на Кмета на населеното място, по постоянния адрес на лицето поискало
отпускане на еднократна помощ за случаите по чл. 2, т.1, 2, 3 и 4 и чл. 6, ал. 2, предложение II.
Предлагам към чл. 13 да се създаде нова точка 7 със следния текст:
„т. 7. Документи удостоверяващи обстоятелствата за исканата помощ.“

Постъпило е предложение от общинския съветник А. Калинов за изменение на чл. 15, ал. 1
със следното съдържание: „Молби и декларация попълнение от лицата за отпускане на
еднократна помощ се подават до Общински съвет – Лозница.” Предвид предложеното изменение
на чл. 13 и това, че трябва отделните текстове на правилника да си съответстват по съдържание и
смисъл чл. 15 се изменя по следния начин:
„Чл.15. /1/. Отпускането на еднократна социална помощ става след подадени:
т.1. Заявление – Декларация по образец (Приложение № 1), попълнено лично от
заявителя или от упълномощено от него лице или негов законен представите до Председателя
на Общинския съвет;
т.2. Заверени копия на необходимите писмени документи посочени в Раздел V, чл.13 от
Правилника, съобразени с основанието за отпускане на помощта;
/3/. Заявлението - Декларация с приложенията към него се разглежда от ПК на
Общински съвет Лозница, която се произнася с решение, в което се определя дали лицето
отговаря на критериите и изискванията за отпускане на еднократна помощ. На заседанието
на ПК се води протокол.
/4/. Постоянната комисията прави предложение до Общински съвет Лозница за
отпускане на еднократна помощ за лицата отговарящи на изискванията, определени в
настоящия правилник.
/5/. Общински съвет приема решение, с което отпуска еднократната помощ и определя
размера й.
Общинският съветник Ал. Калинов е предложил да се подават два отделни документа Молба и
Декларация. Като декларацията да бъде със следното съдържание:
„Долуподписаният:
I. Декларирам, че аз и семейството ми не извършваме търговска дейност по смисъла на
търговския закон.
II. Декларирам, че аз и членовете на семейството ми не съм/сме пътували зад граница на
собствени разноски през последните шест месеца.
III. Декларирам, че аз и член на моето семейство не сме получавали еднократна помощ от
Дирекция „Социално подпомагане" гр. Лозница по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
IV. Декларирам, че не съм сключвал договор за предоставяне на собственост срещу задължение
за издръжка или гледане. – ДА НЕ
V. Декларирам съгласието си Общински съвет Лозница да извърши проверка на декларираните
от мен данни - ДА
VI. Декларирам съгласието си Общински съвет Лозница да съхраняват и обработват личните
ми данни, съгласно Закона за защита на личните данни, във връзка с получаване на парична помощ.
VII. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация освен наказателна и
гражданска отговорност, която нося, ще бъда лишен/а от финансова помощ.”
Предвид това, че в правилника става въпрос за специфична целева социална помощ, с
предназначение – за задоволяване на потребности, които са възникнали неочаквано, внезапно,
инцидентно - в резултат на непредвидими обстоятелства и в отклонение от обичайния начин на
живот на молителя, излизащи извън рамките на обичайните му разходи, обстоятелствата дали лицето
е пътувало зад граница и дали е прехвърлило имота си срещу задължение за издръжка и гледане не
следва да се въвеждат като допълнителни условия, които да ограничават правото му на еднократна
социална помощ. Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или
заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно
възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства. С цел облекчаване процедурата по
подготовката на документите и подобие на образците въведени от други органи отпускащи социални
помощи е по-добре да се подава един документ Заявление-Декларация, като част от предложените
текстове следва да бъдат включени в декларативната част на заявлението.
С оглед направените изменения на чл. 11 и чл. 13, както и предложението да се подава един
документ, в което да се съдържа както вида на исканата помощ и декларативната част относно

обстоятелствата, на които трябва да отговорят лицата, предлагам да се приема „Заявление –
Декларация” по образец, представляваща (Приложение № 1) към чл.13, ал.1, т.1, със следния тест:

Приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – град Лозница

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
От…………………………………………………………………..………………………….,
/трите имена/
ЕГН………………………………………………………………………………..…………
Чрез
законен
представител
или
упълномощено
лице……...…………………………………………………………………………………………..,
ЕГН…………………………………….
Постоянен адрес: гр. (с.)…………………………………………………., община Лозница
Настоящ адрес : гр. (с.)
, ……………………………………..…………., община Лозница
Ул………………………………….…….. №……….
бл……. вх......... , ет….., ап……....,
тел. за контакт…………………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
I. Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………..
(излагат се в свободен текст вида и причините за исканата помощ)
II.ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:
1. Не съм регистриран като едноличен търговец и не съм са собственик на капитала на
търговско дружество, или същите да са обявени в ликвидация или несъстоятелност;
2. Аз и член на моето семейство не сме получавали еднократна помощ от Дирекция „Социално
подпомагане" гр. Лозница по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
освен при изключителни случаи по чл. 2, т. 4.
3. Не съм на държавна издръжка;
4. Декларирам съгласието си Общински съвет Лозница да извърши проверка на декларираните
от мен данни;

5. Декларирам съгласието си Общински съвет Лозница да съхраняват и обработват личните ми
данни, съгласно Закона за защита на личните данни, във връзка с получаване на парична помощ;
Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация освен наказателна и
гражданска отговорност, която нося, ще бъда лишен/а от финансова помощ.
III. ПРИЛАГАМ следните документи:
 Копие на Епикриза от лечебно заведение и/или Етапна епикриза от личен лекар или
лекуващ специалист, издадени през календарната ………………………. година;
 Направление от ЛК, решение на ЛЛК, ТЕЛК, НЕЛК, Рецептурна книжка на хронично
болния;
 Копие на Рецептурни бланки с предписани лекарства от личния лекар или лекуващия
лекарспециалист;
 Копие на медицинско направление за хоспитализация, изследвания, оперативно лечение,
медицински протоколи и др.
 Оригинални първични счетоводни документи - фактури с фискални бонове, платежни
нареждания и др. за извършени разходи за лечение на името на заявителя;
 Други документи установяващи обстоятелствата
за исканата помощ
..……………………………………………………………………………..................................
Дата ……………….

С уважение:

……………………………….

Предвид предходните изменения предлагам да се приема § 3 от ПЗР на настоящия
Правилник, със следното съдържание:
§ 3. Настоящия 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
(приет с Решение № 30 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет – Лозница) влиза в
сила от деня на приемането му и се прилага и за заварените случаи на кандидати подали молби
за ползване на еднократна помощ по чл. 6, ал. 2, предложение II, в периода на обявеното
извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и два месеца след неговата
отмяна с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г.
Воден от гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административно-процесуалния
кодекс и чл.11, ал.3, чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Лозница
РЕШИ:
Приема ПРАВИЛНИК 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,
(приет с Решение № 30 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет – Лозница), както следва:
§ 1. В член 2 се изменя т. 3, както следва:
„ т. 3 деца с изявени дарби, които са учащи от I /първи/ до XII / Дванадесети клас/“
§ 2. Член 6 се изменя така:

„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.
/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.“
§ 3. В член 8 се добавя следния текст:
„- участие в национален или международен конкурс в областта на науката, изкуството и
спорта.“
§ 4. В член 11 се прави следното допълнение:
Създава се нова точка 4:
т. 4. Лицата да не са получавали еднократна помощ на основание чл. 16 от ППЗСП през
съответната календарна година, освен при изключителни случаи, посочени в чл.2, т.4 от
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Мандат 2019/2023г .
§ 5. В член 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текста на точка 1 от алинея 1 се изменя така:
1. Заявление - Декларация по образец (Приложение № 1) до Председателя на Общински
съвет Лозница.
2. Текста на точка 5 от алинея 1 се изменя така:
5. Становище на Кмета на населеното място, по постоянния адрес на лицето поискало
отпускане на еднократна помощ за случаите по чл. 2, т.1, 2, 3 и 4 и чл. 6, ал. 2, предложение II.
3. Създава се точка 7 със следния текст:
7. Документи удостоверяващи обстоятелствата за исканата помощ.
§ 6. Текста на член 15 се изменя така:
Чл.15. /1/. Отпускането на еднократна социална помощ става след подадени:
т.1. Заявление - Декларация по образец (Приложение № 1), попълнено лично от заявителя
или от упълномощено от него лице или негов законен представите до Председателя на
Общинския съвет;
т.2. Заверени копия на необходимите писмени документи посочени в Раздел V, чл.13 от
Правилника, съобразени с основанието за отпускане на помощта;
/3/. Заявлението - Декларация с приложенията към него се разглежда от ПК на Общински
съвет Лозница, която се произнася с решение, в което се определя дали лицето отговаря на
критериите и изискванията за отпускане на еднократна помощ. На заседанието на ПК се води
протокол.
/4/. Постоянната комисията прави предложение до Общински съвет Лозница за
отпускане на еднократна помощ за лицата отговарящи на изискванията, определени в
настоящия правилник.
/5/. Общински съвет приема решение, с което отпуска еднократната помощ и определя
размера й.
§ 7. Приема § 3 от ПЗР на настоящия Правилник, със следното съдържание:
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящият 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
(приет с Решение № 30 по Протокол № 8/27.02.2020 г. на Общински съвет – Лозница) влиза в
сила от деня на приемането му и се прилага и за заварените случаи на кандидати за ползване
на еднократна помощ по чл. 6, ал. 2, предложение II въз основа на подадени молби в периода на
обявеното извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и два месеца след
неговата отмяна с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г.
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:
А. Салиева

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

