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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  50 / 22. 12. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  22. 12. 2022 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: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

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

Относно:  Кандидатстване на Община Лозница по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата 

в община Лозница“ 

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

Мехмед Билялов   –  зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 

докладна записка. 

Александър Калинов – общински съветник – „Каква възрастова група обхваща тази 

програма?“ 

Айше Реджеб – директор Дейност „Образование и култура“ – Включва деца и младежи 

до 20 годишна възраст. 

 

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 ЗА  

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 340 

22 Декември  2022 год. 

Министерство на труда и социалната политика обяви процедура чрез подбор на 

проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 

за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

 Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна 

подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на 

негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на 

живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД). 

По процедурата „Бъдеще за децата“ са допустими за финансиране следните 

дейности: 

1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 „Насърчаване на 

социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“: 

1.1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване 

на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния 

календар;  

1.2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като 

напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, 

подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните 

нужди;  

1.3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на 

болестите при децата. 

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО 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“: 

 

2.1 Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно 

консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция 

за деца с увреждания и затруднения в развитието;  

2.2 Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;  

2.3 Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и 

младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст  ; 

2.4 Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на 

средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с 

потребност от постоянни медицински грижи;    



2.5 Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 

20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи 

системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и 

посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за 

пазара на труда и др.; 

2.6 Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на 

доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, 

превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и 

комплексност на подкрепата, и др. 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

- Деца  в нужда  и техните семейства; 

- Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални 

услуги. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лева, а 

крайният срок за кандидатстване: 20.01.2023 г. 

Съгласно т. 11.2. от Условията за кандидатстване процедура BG05SFPR002-2.003 

„Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., е 

необходимо, кандидатът да представи Решение на Общинския съвет за подаване на 

проектно предложение по конкретната процедура. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – гр. Лозница 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Лозница да подаде проектно предложение „Бъдеще за 

децата в община Лозница“ по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Лозница да осъществи всички необходими действия 

за подготовка и подаване на проектното предложение. 

 

       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 
 


