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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  48 / 31. 10. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  14. 10. 2022 година /понеделник / 

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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община 

Лозница, Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и 

равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп 

до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които 

стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, 

включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, 

включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено 

внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на 

достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на 

системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“ на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

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

 

Севгин Шукри   –  Кмет на Община Лозница направи разяснения 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: 

  

 

 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 отсъства 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 313 

31 Октомври  2022 год. 

Министерството на труда и социалната политика обяви срок за прием на проектни 

предложения по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: 

„Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027 г. Конкретни бенефициенти по настоящата процедура са 

всички общини на територията на Република България, като размерът на безвъзмездната 

финансова помощ за всяка община се определя на база предварително зададен брой 

потребители и максимална стойност за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги за един потребител до 5 041,00 лв. за срок от 12 месеца и покрива всички 

допустими разходи. Периодът за реализиране на проектите е до 31.12.2025 г. 

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и 

възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне 

на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста 

на пандемични ситуации. 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, са допустими за финансиране следните дейности: 

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

домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с увреждания. 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете 

на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване 

на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и 

профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации 

с диетолог и др. специалисти при необходимост. 

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

За община Лозница определеният брой потребители е 67, а максималната 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по Проекта възлиза на 368 144,00 лв. 

Настоящото проектно предложение ще даде възможност да бъде продължена 

дейността на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в общността или в домашна среда”, ще създаде устойчивост и ще 

надгради постигнатите резултати от следните проекти: „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“ – Компонент 2, 

Компонент 3, Компонент 4, „Патронажна грижа + в община Лозница“ и „Патронажна 

грижа + в община Лозница – компонент 2“, който е на етап изпълнение и приключва на 

04.12.2022 г.  С реализирането на настоящия Проект ще бъдат задоволени нуждите на 

минимум 67 потребители от община Лозница да получат качествена и адекватна на 

потребностите им грижа в домашна среда. 

Съгласно т. 9.1.2 от Условията за кандидатстване с проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 



BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по ОПРЧР 2021-2027, 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 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги,  Общински съвет – 

Лозница  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално 

включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027. 

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” 2021-2027 и сключи договор за предоставяне на безвъзмездна 

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

одобрение на проектното предложение. 

3. Потребителите на услуги по настоящата процедура не заплащат 

потребителска такса. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

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 

Административно процесуалния кодекс.                 

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 

 

  

 

 


