Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 27 / 29.04.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 29.04. 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 ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:
Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга
от общ икономически интерес – „Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект
BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP0016.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд
………………………………………………………………............................................................................
Г-н М. Билялов – 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:
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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
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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
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Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 151
29 април 2021 год.
Съгласно Административен договор № BG05M9ОP001-6.002-0101-C01 от 12.04.2021 г., сключен
между община Лозница и УО на ОП „РЧР“ 2014-2020, община Лозница изпълнява проект

„Патронажна грижа + в община Лозница“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по
проекта възлиза на 212 276.68 лв. Срокът за реализация на проектните дейности е 13 месеца - от
03.05.2021 г. до 03.06.2022 г.
Основна цел на проекта 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 във връзка с разпространението на COVID19.
През изминалите 18 месеца, общината реализира три подобни проекта със социална насоченост, като
последния приключва на 02.06.2021 година, а именно „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с лица с увреждания – Компонент 4”.
Предвид осигуреното финансиране от ОП РЧР и с цел да няма прекъсване на предоставянето на
социалната услуга, същата продължава действието си, считано от месец юни 2021 г.
В изпълнение на проекта ще бъде обособен Център за почасово предоставяне на мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда, чрез който ще могат да
бъдат обслужвани минимум 33 лица от целевите групи — потребители на центъра. Потребителите
ще могат да ползват услугите, считано от 03.06.2021 г. Центърът ще се помещава на адрес: гр.
Лозница, ул. „Васил Левски“ № 6. Интегрираните здравно-социални услуги ще са напълно безплатни
за крайните бенефициенти и за ползването им няма да бъдат начислявани и събирани такси от страна
на доставчика.
Максималната продължителност, през която един потребител ще може да ползва услугите е до 2
часа дневно.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +” са приложими правилата за държавните помощи. Управляващият орган публикува
„Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на
актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“, според които „патронажната грижа“
се определя като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), като безвъзмездна финансова помощ
във връзка с предоставянето на услугата „патронажна грижа“ и представлява компенсация за
обществена услуга за оператора на тази услуга, която компенсация е съвместима с вътрешния пазар
и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за
функциониране на ЕС. Услугата следва да бъде възложена на общинско звено, като компетентен
орган по възлагането е общината, след вземане на решение от Общинския съвет.
Услугата „патронажна грижа“ е част от политиката по социално включване на общината, като
същата ще доразвие и надгради съществуващите до момента социални услуги.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17,
ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/, във връзка с §1, т. 2 и т. 17 от ДР на ЗСУ, т. 4.1
от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура BG05M9OP001-6.002
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, проект № BG05M9OP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община
Лозница“, Общински съвет гр. Лозница
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Лозница да възложи изпълнението на „Патронажната
грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект № BG05M9ОP0016.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“ по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“, на Дейност „Образование и култура“ към община Лозница и да предприеме
последващите съгласно „Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за
съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“ действия.

2. Възлага на Кмета на община Лозница да извърши всички необходими правни и фактически
действия по т. 1 от настоящото Решение, издавайки Акт за възлагане на „Патронажната грижа“, като
услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект № BG05M9ОP001-6.002-0101
„Патронажна грижа + в община Лозница“ по процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като актът следва да съдържа
необходимите реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 година
относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз
за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на
определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес
(нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП)) и тези, обективирани в
Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на
актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.
3. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата „Патронажна грижа”
по Проект № BG05M9OP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница”.
4. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на община Лозница и на Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
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

