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

Относно: Кандидатстване на Община Лозница с проектно предложение „Укрепване на 

общинския капацитет в Община Лозница“, процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.   
……………………………………………………………………………………………........... 

 

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

докладна записка. 

Александър Калинов – общински съветник – „Каква е процедурата за назначаване на 

обслужващ персонал ? 

Мехмед Билялов   –  зам. Кмет на Община Лозница – „Първо се прави екип , който ще 

работи по програмата  и след това се прави социално запитване .“ 

Надежда Калинова -  Гражданин на община Лозница – Каква е сумата за проекта ? 

Мехмед Билялов   –  зам. Кмет на Община Лозница – 49.000  

Надежда Калинова -  Гражданин на община Лозница – екипа ,който ще работи по този 

проект от служители на общината ли ще бъде? 

 

Айше Реджеб – директор Дейност „Образование и култура“ – Не няма да включва 

служители на Общината  

 

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 отсъства 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков отсъства 



 

 

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 341 

22 Декември  2022 год. 

През последните три години в областта на социалната политика настъпиха 

значителни законови промени. През 2019 г. стартира изпълнението на Закона за личната 

помощ, през 2020 г. влезе в сила нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и правилник към 

него, както и Наредба за планиране на социалните услуги, а от началото на 2022 г. са в 

сила Наредба за стандартите за заплащане на служителите, осъществяващи дейности по 

предоставяне на социални услуги и Наредба за качеството на социалните услуги. 

Предстои да бъде приета Национална карта на социалните услуги, но преди нейното 

изготвяне всяка Община следва да разработи Анализ на потребностите от социални 

услуги. Последният нормативен документ, който се очаква да бъде приет е Тарифа за 

таксите в социалните услуги държавно-делегирана дейност. 

Съгласно Закона за личната помощ, който се изпълнява от общините, в настоящия 

момент Община Лозница работи с 83 лични асистента и 83 ползватели на механизъм 

лична помощ. Практиката показва, че броят на нуждаещите се от лична помощ расте 

непрекъснато. Съгласно ЗСУ, от януари 2021 г. се предоставя нова социална услуга – 

Асистентска подкрепа за 31 лица и деца, обслужвани от 16 социални асистенти. 

На 12 октомври в системата ИСУН е отворена процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Целта 

на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и 

улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и 

укрепване на общинския капацитет.  

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на 

правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания 

(ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане 

на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори 

предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-

уязвимите групи от населението ни. 

По процедурата е допустимо да се финансират следните дейности:  

1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, 

ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси)/ допустими са СМР 

в размер на 10% от общия бюджет на проекта/. 

2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за 

изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, 

както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на 

социални услуги. 

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    



3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на 

социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени 

по чл.27 от ЗСУ). 

4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, 

в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги. 

5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на 

предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, 

включително за разработване на програми за развитие на качеството на 

социалните услуги. 

6. Разработване на електронни платформи за единен достъп до 

заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване 

на информирания избор при ползване на социална услуга. 

7. Провеждане на разяснително-информационни кампании за 

предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-

социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво 

относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на 

достъпност за хората с увреждания. 

 

Общият размер на бюджета на проекта за Община Лозница е 49 936.00 лева и е 

определен от Управляващия орган на база:  

- брой лица настанени в социални услуги; 

 - брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма 

лична помощ, съгласно ЗЛП; 

 - брой на желаещите за настаняване в социални услуги;  

- брой население на общината;  

- брой население на хора с увреждания в общината;  

- % на население над 65 г.;  

- брой лица, ползващи личен асистент 
 

Максимално допустимия срок за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца, 

но не по-късно от 31.12.2025 г. Срокът за кандидатстване по настояшата процедура е 

16.01.2023 г. 

 

Съгласно т. 9.3.1 от Условията за кандидатстване с проектни предложения по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по ПРЧР 2021-2027 г., 

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. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Лозница 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лозница с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

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. 

 

 

       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 
 

 


