О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание № 40 ; тел. 05391/ 21-10
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 17
от проведеното на 11.01.2021 година заседание

ДНЕВЕН РЕД
1. Дoкладна записка с вх. № 1 / 08.01.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на Община Върбица,
относно: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата
дейност, считано от 01.01.2021 г.
2. Дoкладна записка с вх. № 2 / 08.01.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на Община Върбица,
относно: Кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19
и определяне на дейността по предоставяне на „Топъл обяд” като местна дейност по смисъла на
Закона за публичните финанси.

Препис!
РЕШЕНИЕ:№1
по протокол №17 от 11.01.2021 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 1 / 08.01.2021 г. от инж. Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от
държавата дейност, считано от 01.01.2021г.
Резултати от гласуването:
за - 17
против - 0;
въздържали се - 0, предложението е прието.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
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Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 във връзка с чл.93 от Закона за социалните
услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет
Върбица:
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска
подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане
на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 28
потребители за 2021г.
3. Дава съгласие начинът на организация и управление на социалната услуга, да се извършва в
зависимост от личните нужди на потребителите съгласно чл.93 от ЗСУ.
4. Услугата да се предоставя във всички населени места на територията на община Върбица в
зависимост от личните нужди на потребителите, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.
5.
Дейността по управление и админитриране на социалната услуга „Асистентска подкрепа”
да се възложи на служители от Общинска администрация - Върбица, като броят и длъжностите на
служителите, които ще извършват дейността да бъде както следва:
Ръководител – 1бр.;
Счетоводител – 1бр.;
Технически сътрудник – 1бр.;
Асистенти – 28 бр.
6. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, имайки в
предвид, че решението касае защитата на особено важни обществени интереси.
Мотиви:
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна –
в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните
услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в
социалната сфера.
В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана
дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена
по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ,
които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не
се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата
дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ определя стандарт за
социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на лице за календарна година. Съгласно
Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата
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дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за Община Върбица е 28
потребителя.
Препис!
РЕШЕНИЕ:№2
по протокол №17 от 01.01.2021 г. на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 2 / 08.01.2021 г. от инж.Мердин Байрям – кмет на Община
Върбица, относно: Кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19 и определяне на дейността по предоставяне на „Топъл обяд”, като местна дейност по смисъла
на Закона за публичните финанси.
Резултати от гласуването:
за - 17
против - 0;
въздържали се - 0, предложението е прието.
Общ брой присъстващи общински съветници – 17
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет Върбица прие следното:
РЕШЕНИЕ:№2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“, Общински съвет Върбица:
1. Дава съгласие Община Върбица да кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“.
2. Определя дейността по предоставяне на Топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за
публичните финанси считано от 01.01.2021г.
3. Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Върбица.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението, имайки в
предвид кратките срокове за кандидатстване по проекта, който цели осигуряването на нормални
условия за живот на жителите на Община Върбица, т.е. касае се за защитата на особено важни
обществени интереси, при реална опасност, че закъснението на изпълнението на решението ще лиши
общината от възможността да се възползва от проекта.
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Мотиви:
Община Върбица е допустим кандидат по Оперативната програма за храни и/или основно материално
подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP0015.001 „Топъл обяд“.
В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в
голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да
продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато
противоепидемичните мерки налагат това. Операцията«Осигуряване на топъл обяд» допринася за
постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в
бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и
последиците от нея.
Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното предложение да се приложи
Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение
по горепосочената процедура BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ и за определяне на дейността по
предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Протоколчик:…./ П /……..
Джемиле Ниязиева

Председател на ОбС:…/ П /.........
Кадир Хасан
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