
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  49 / 30. 11. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  30. 11. 2022 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: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за осъществяване 

на услуга от общ икономически интерес – Грижа в дома за възрастни хора и лица с 

увреждания, която ще се предоставя в рамките на проект BG05SFPR002-2.001-0026 

„Грижа в дома в община Лозница”, Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансиран по 

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: 

 

 

 

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 отсъства 

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    



РЕШЕНИЕ № 328 

30 Ноември  2022 год. 

 

 

На 07.10.2022 г. Министерство на труда и социалната политика в качеството си 

на Управляващ орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  обяви 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включване и равни 

възможности“. 

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

увреждания и възрастни хора зависими от грижа. Изпълнението на дейности по 

Процедура „Грижа в дома“ ще разшири възможностите за предоставяне на социални и 

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

пандемични ситуации. 

Община Лозница в качеството си на конкретен бенефициент по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа 

в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. заявява желание да 

кандидатства с проектно предложение. 

По настоящата процедура 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. 

Предоставянето на услуги по проекта следва да бъде за период от 12 месеца. 

Услугите, които ще се предоставят по проекта ще бъдат безплатни за 

потребителите и за предоставянето им няма да бъдат начислявани и събирани такси. 

Съгласно Таблицата за разпределение на потребителите от Документите за 

информация към Условия за кандидатстване по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа 

в дома“ за Община Лозница е определен индикативен брой потребители, които трябва да 

бъдат включени в проектните дейности – 67 възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и/или хора с увреждания. 

Максималната стойност на Безвъзмездната финансова помощ за всеки конкретен 

бенефициент се определя, както следва: Общ брой потребители за съответната община x 

5 041 лв. /компенсация за едно лице/ + съответния % непреки разходи, като общината не 

участва със собствен финансов принос. 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура BG05SFPR002-2.001 

„Грижа в дома“ предоставянето на услугите по проекта ще се реализира в съответствие 

с Решение на комисията от 20 декември 2011 г. (Решението) относно прилагането на член 

106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната 

помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставяна на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 



Всяка община възлага изпълнението на дейностите по предоставяне на Грижа в 

дома за възрастни хора и лица с увреждания на своята територия по реда на Решението 

единствено на общинско предприятие създадено по реда на чл.52 от ЗОС, на 

второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 

администрация. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо Кметът на съответната община 

(бенефициент по проекта) да издаде Акт за възлагане на услугата от общ икономически 

интерес (Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания), дори и в случаите, когато 

услугите ще бъдат предоставяни от самата община, чрез нейно административно 

структурно звено – дирекция, общинско предприятие, второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства и т.н. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 и т. 4 

във връзка с чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставяна на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380 ) ( текст от значение за 

ЕИП ) и Условията за кандидатстване по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Общински съвет гр. Лозница  

 

РЕШИ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 и т. 4 във  връзка с чл. 21, ал. 2, 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение 

на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата 

на компенсация за обществена услуга, предоставяна на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под 

номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) и Условията за кандидатстване по 

Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027, общински съвет гр. Лозница: 

 

1. Определя изпълнението на дейностите по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа 

в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, като Услуга от общ 

икономически интерес по смисъла на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година. 

2. Дава съгласие Кметът на Община Лозница да възложи изпълнението на 

дейностите по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-2027 г., като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), 

на Дейност „Образование и култура“ към Община Лозница. 

2.1. Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 

крайните бенефициенти – потребители по проекта, ще се осъществява чрез персонала и 

ресурсите в разкрития Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги в общността или в домашна среда – гр. Лозница, ул. „Васил 

Левски“ № 6. 

2.2. Комплексното финансово и счетоводно обслужване на дейностите по проекта 

ще се осъществява чрез Дейност „Образование и култура“ – второстепенен разпоредител 

с бюджетни средства към Община Лозница. 

3. Интегрираните здравно-социални услуги са напълно безплатни за потребителите 

и за ползването им не се начисляват и събират такси. 



4. Услугата от общ икономически интерес Грижа в дома за възрастни хора и лица с 

увреждания ще се предоставя за срок от 12 месеца на територията на Община Лозница, 

като изпълнението ù ще стартира не по-рано от 22.12.2022 г. 

       5. Възлага на Кмета на Община Лозница да извърши всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на т. 1 и т. 2 от настоящото Решение, 

издавайки Акт за възлагане на Грижата в дома за възрастни хора и лица с увреждания 

като услуга от общ икономически интерес ( УОИИ ), като актът следва да съдържа 

необходимите реквизити съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011г. 

относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена 

услуга предоставяна на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги 

от общ икономически интерес (нотифицирано по номер С (2011) 9380) (текст от значение 

за ЕИП) и тези, обективирани в Условията за кандидатстване по Процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027. 

       6. С акта за възлагане да бъде определено административно структурно 

звено/служител/и на Община Лозница, което/които ще упражнява/т контрола по 

предоставяне на услугата. 

 

       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 

 

Решението е обявено на  07. 12. 2022 г.  
 

 


