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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  31. 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 ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно 

предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, 

финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за 

социално подпомагане 

……………………………………………………………………………………………. 

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: 

  

 

  

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 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    



 

 

 

РЕШЕНИЕ № 314 

31 Октомври  2022 год. 

Община Лозница е допустим бенефициент по обявена целева програма за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. Фонд „Социална закрила“ към Министерството на 

труда и социалната политика финансира закупуването на нови лекотоварни автомобили 

от общините за разнасяне на храна. Общият финансов ресурс е 3 млн. лв. и се отпуска по 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. По програмата могат да 

кандидатстват общини, които предоставят услугите Домашен социален патронаж и 

топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 

    Минималните характеристики на автомобилите за нуждите на домашния социален 

патронаж са: минимум 3 кубични метра обем на товарната зона, 1+1 брой места, 

минимум 480 кг полезен товар. Изисква се превозното средства да е с поне 3 години 

гаранция и покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране. Финансирането от ФСЗ 

е в размер до 36 000 лв., с ДДС. 

    На етап кандидатстване е необходимо да бъде представено решение на Общинския 

съвет за: 

- Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по настоящата Целева програма 

- Осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет; 

- Заплащане на цялата сума при доставката на автомобила. 

    Кандидатът следва да заплати цялата сума при доставката на автомобила, като частта, 

представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на 

извършените дейности. 

    Кандидатстването с проектни предложения е със срок до 25.11.2022 г. 

    Предвид възможностите на целевата програма, Община Лозница има готовност да 

кандидатства с проектно предложение. 

    На основание чл.21, ал.1, т.8. и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, и съгласно Условията за 

кандидатстване по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, 

финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за 

социално подпомагане, Общински съвет – Лозница  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Лозница да кандидатства и изпълнява проектно предложение 

по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от 

Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално 

подпомагане. 

2. Дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 15 % от общия бюджет на 

проектното предложение. 



3. Дава съгласие Община Лозница да заплати цялата сума при доставката на автомобила, 

като частта, представляваща съфинансиране от Фонд „Социална закрила“ бъде 

възстановена след приемане на извършените дейности. 

        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 

 

  

 

 

 


