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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  24 / 28.01.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  28.01. 2021 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 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински 

съвет – Лозница относно: Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии; 

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

Г-н Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет - Лозница, направи разяснение по внесената 

докладна – записка. 

    Г-н Ал. Калинов – Предлагам да направим следното допълнение към вашия отчет : 

     Към основанията да се добави чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.       

     Също така да се допълни следния текст „ В общински съвет са постъпили общо 23 питания на 

основание чл. 26, ал. 4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Лозница, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА.   

    Предложението бе подложено на гласуване и прието с 15 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ – 0, 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  - 2. 

  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 Въздържал се 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” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

28 януари 2021 год. 

 

     На основание чл. 20, ал. 1, т. 16 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет на 

Община Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам 

на вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите комисии. 

 

От месец януари до месец декември 2020 г. са проведени общо 17 заседания на Общински съвет и 

са взети следните решения: 

С РЕШЕНИЕ № 20/30.01.2020 г. – ОБС Лозница Прие проектобюджета на община Лозница за 2020 

г., сметките за средствата от Европейския съюз и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 

– 2023 г 

С РЕШЕНИЕ № 21/30.01.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за разширение на сервитут за 

прокарване на газопровод, кабели и технологични съоръжения в полза на „ БУЛГАРТРАНСГАЗ“ 

ЕАД с ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин – 

2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, представлявано от изпълнителния директор Владимир Асенов 

Малинов, за имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Чудомир, община 

Лозница, съгласно предвижданията на ПУП – ПП за обект „Газопроводно отклонение „Търговище – 

DN 250, PN 5,4 MPa” реф. № 190-007“ 

С РЕШЕНИЕ № 22/30.01.2020 г. – ОБС Лозница прие Програма за реализиране на 

общественополезен труд от лица и семейства, подпомагани по реда на чл.9 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалното подпомагане на територията на община Лозница. 

С РЕШЕНИЕ № 23/30.01.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие община Лозница да предостави за 

безвъзмездно ползване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

гр.Разград за нуждите на Районна служба за  пожарна безопасност и защита на населението гр. 

Лозница слените движими вещи: Генератор LT3000GL – 1 бр., помпа водна 3 „Honda” – 1 бр. и 

маркуч армиран – 7 метра за срок от 10 години. 

С РЕШЕНИЕ № 24/30.01.2020 г. – ОБС Лозница оправомощи  представителя на Община Лозница 

да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. 

Разград 

С РЕШЕНИЕ № 25/30.01.2020 г. – ОБС Лозница прие „Програма за управление  и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020 година” 

С РЕШЕНИЕ № 26/30.01.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие да се предоставят под аренда за  

индивидуално ползване  за 6/шест/ стопански години  пасища, мери и ливади от Общински поземлен 

фонд  на собственици или ползватели  на животински  обекти  с  пасищни селскостопански животни, 



регистрирани в Интеграционната информационна  система на  Българска  агенция по безопасност на 

храните,  считано от  01 Октомври 2020 

С РЕШЕНИЕ № 27/30.01.2020 г. – ОБС Лозница прие отчета за дейността на местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на община Лозница за 

2019 год. 

С РЕШЕНИЕ № 28/30.01.2020 г. – ОБС Лозница разпредели общинските жилища в съответните 

групи 

С РЕШЕНИЕ № 29/30.01.2020 г. – ОБС Лозница разгледа молби постъпили до Общински съвет, 

относно отпускане на еднократни парични помощи.  

С РЕШЕНИЕ № 30/27.02.2020 г. – ОБС Лозница прие Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. 

С РЕШЕНИЕ № 31/27.02.2020 г. – ОБС Лозница одобри приложения проект на решение на Кмета 

на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионера  по договор № 31 от 18.03.2011 

г. за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост, а именно яз. 

„Гороцвет“, намиращ се в землището на с. Гороцвет - ЕТ“КРАСИМИР СТОЯНОВ 2010“ ЕИК 

201368167, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, обл. Разград, жк. „Орел“ 11, вх. А, ет. 2, 

ап. 8, представляван от Красимир Петков Стоянов с  правоприемника - ЕТ „КРАСИМИР СТОЯНОВ 

2010 – ЗОЯ СТОЯНОВА“ ЕИК 205824209 , със седалище и адрес на управление гр. Разград, общ. 

Разград, обл. Разград, ул. „Марица“ № 7, ет.2, ап. 8, представляван от Зоя Пламенова Стоянова 

С РЕШЕНИЕ № 32/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за учредяване на особен залог върху 

настоящи и бъдещи вземания на Община Лозница представляващи постъпления от приходи, 

съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата 

изравнителна субсидия на Община Лозница, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за 

публичните финанси, като залогът включва и всички настоящи и бъдещи вземания на общината по 

банковите й сметки открити в Инвестбанк АД  и начисляваните лихви върху тях. 

С РЕШЕНИЕ № 33/27.02.2020 г. – ОБС Лозница прие отчетна форма за 2019 г. за предоставяне на 

информация относно изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Лозница. 

С РЕШЕНИЕ № 34/27.02.2020 г. – ОБС Лозница прие План за енергийна ефективност на Община 

Лозница за 2020 г. и Годишен отчет за 2019 г. относно изпълнението на плана за енергийна 

ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ;     

 С РЕШЕНИЕ № 35/27.02.2020 г. – ОБС Лозница прие на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на 

потребителите на територията на община Лозница.          

 С РЕШЕНИЕ № 36/27.02.2020 г. – ОБС Лозница предостави право на безвъзмездно ползване на 

помещения – стая № 7 с полезна площ 44.20 кв.м. и стая № 8 с полезна площ 44.20 кв.м., 

разположени в сградата на закритото ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Бели Лом, находящо в с. Бели 

Лом, общ. Лозница, обл. Разград, ул. „Цариградско шосе“ № 31, парцел 24092.501.509 по 

кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.08.2005 г. на Изп. 

Директор на АК, за нуждите на НЧ „Добруджа-1930 г.“ с. Бели Лом за срок от 10 години. 



С РЕШЕНИЕ № 37/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за Продажба на поземлени имоти – 

частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Тръбач и с. Чудомир. 

С РЕШЕНИЕ № 38/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за Продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ 

едноетажна масивна сграда. 

С РЕШЕНИЕ № 39/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне възмездно  право на  

ползване върху  имот - общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Трапище за 

устройване на пчелин 

С РЕШЕНИЕ № 40/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне възмездно  право на  

ползване върху  имот - общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Синя вода за 

устройване на пчелин 

С РЕШЕНИЕ № 41/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за разделяне на  имот – Общинска 

публична собственост, находящ се в землището на село  Гороцвет. 

С РЕШЕНИЕ № 42/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за Отдаване под наем на имоти – 

частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване. 

С РЕШЕНИЕ № 43/27.02.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за трансформиране на длъжността 

„медицински сестра“ в длъжност  „огняр – поддръжка“. 

С РЕШЕНИЕ № 44/27.03.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за безвъзмездно придобиване 

правото на собственост върху имот – частна държавна собственост 

С РЕШЕНИЕ № 45/27.03.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за изработване на ПУП-План за 

застрояване на ПИ № 17066.20.15, местност „ЯЛАМУК” с. Гороцвет, община Лозница 

С РЕШЕНИЕ № 46/27.03.2020 г. – ОБС Лозница прие отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г. 

С РЕШЕНИЕ № 47/27.03.2020 г. – ОБС Лозница прие годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на община Лозница за периода 

01.01.2019 – 31.12.2019 г 

С РЕШЕНИЕ № 48/27.03.2020 г. – ОБС Лозница прие годишен отчет за изпълнение на „Програма 

за опазване на околната среда“ и „Програма за управление на дейностите по отпадъците“ за 2019 

година 

С РЕШЕНИЕ № 49/27.03.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за промяна на статута недвижим 

имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. Бели Лом 

С РЕШЕНИЕ № 50/27.03.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под наем на част от 

терен – публична общинска собственост - терен с площ от 1 кв.м., находящ се в гр. Лозница, ул. 

„Дружба“   № 19, УПИ № I – 897 в кв. 28, за поставяне на Кафе автомат, за срок от 3 години 

С РЕШЕНИЕ № 51/27.03.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие Община Лозница да застрахова 

имоти – частна общинска собственост. 



С РЕШЕНИЕ № 52/13.04.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за изграждане трета клетка на обект: 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, 

Самуил и Цар Калоян“ 

С РЕШЕНИЕ № 53/13.04.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за допълнение на Наредба № 2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

С РЕШЕНИЕ № 54/13.04.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за допълнение на Наредба № 7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Лозница 

С РЕШЕНИЕ № 55/30.04.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за Изработване на ПУП – 

Парцеларен план и специализирана план – схема за външно електрозахранване на ПИ 44166.24.14, 

местност „Куза” в землището на гр. Лозница 

С РЕШЕНИЕ № 56/30.04.2020 г. – ОБС Лозница Прие на План за развитие на социалните услуги в 

община Лозница през 2021 г 

С РЕШЕНИЕ № 57/26.05.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие да бъде извършена  актуализация на 

поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия 

за капиталови разходи за 2020 г. 

С РЕШЕНИЕ № 58/26.05.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за ползване на временен безлихвен 

заем от набирателната сметка на община Лозница за финансиране на бюджетни разходи 

С РЕШЕНИЕ № 59/26.05.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие Община Лозница да кандидатства с 

проект „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ 

„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА” по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 

и поема ангажимент, община Лозница да осигури необходимия финансов ресурс за осъществяването 

на посочения проект 

С РЕШЕНИЕ № 60/26.05.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под наем на имоти – 

частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване. 

С РЕШЕНИЕ № 61/15.06.2020 г. – ОБС Лозница упълномощи  кмета  на  Община  Лозница да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  678 378,34 лв. ( шестстотин седемдесет и осем хиляди триста седемдесет 

и осем лева и тридесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-

0029 от дата: 07.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в Община Лозница”, сключен между Община Лозница и ДФ „Земеделие”. 

С РЕШЕНИЕ № 62/15.06.2020 г. – ОБС Лозница упълномощи  кмета  на  Община  Лозница да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  55 658,82 лв.(петдесет и пет хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 

осемдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0005-C01 от 



дата: 07.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Изграждане на спортна площадка в с. 

Гороцвет”, сключен между Община Лозница и ДФ „Земеделие“ 

С РЕШЕНИЕ № 63/29.06.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 4 за  условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Лозница 

С РЕШЕНИЕ № 64/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне на общински 

пасища, мери и ливади чрез публичен търг за стопанска 2020/2021г 

С РЕШЕНИЕ № 65/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне на свободни 

земеделски земи собственост на Община Лозница. 

С РЕШЕНИЕ № 66/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Каменар, общ. Лозница, обл. Разград, „Тодювци“ № 47. 

С РЕШЕНИЕ № 67/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград 

С РЕШЕНИЕ № 68/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, представляващ 

„Дворно място 

С РЕШЕНИЕ № 69/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за промяна статута на недвижими 

имоти и вземане на решение за продажба на недвижим имоти, находящ се в гр. Лозница. 

С РЕШЕНИЕ № 70/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

общински помещения за дейността на политическите партии на територията на Община Лозница. 

С РЕШЕНИЕ № 71/29.06.2020 г. – ОБС Лозница разгледа на молби постъпили до Общински съвет, 

относно отпускане на еднократни парични помощи.   

С РЕШЕНИЕ № 72/29.06.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на имот – 

публична общинска собственост, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Раград 

С РЕШЕНИЕ № 73/21.07.2020 г. – ОБС Лозница отмени Решение № 69 по Протокол № 14 от 

29.06.2020 г.  

РЕШЕНИЕ № 74/27.07.2020 г. – ОБС Лозница Прие Решение за провеждане на заседание извън 

територията на община Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 75/28.07.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие да бъде изработено изменение на 

Подробния устройствен план с цел създаване на нов УПИ № ХV-119 с предназначевие „зала за 

тържества”. 

РЕШЕНИЕ № 76/28.07.2020 г. – ОБС Лозница прие отчет за изпълнение на бюджета на Община 

Лозница към 31.12.2019 г. 

РЕШЕНИЕ № 77/28.07.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за прокарване не трасе за външно ел. 

захранване на БКТП 20/0,4 kV, 250 kVA в УПИ XII – 461, кв. 53 по плана гр. Лозница в полза на 

„Хлебозавод Лозница“ ООД. 

РЕШЕНИЕ № 78/28.07.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за прокарване на трасе за външно ел. 

захранване на БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA е УПИ IX – 461, кв. 53 по плана гр. Лозница в полза на 

„Агро Лозница“ ООД 



РЕШЕНИЕ № 79/28.07.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за промяна статута на недвижими 

имоти, находящи се в гр. Лозница 

РЕШЕНИЕ № 80/28.07.2020 г. – ОБС Лозница одобри получените командировъчни пари от кмета 

на Община Лозница и Председателя на Общинския съвет за първото и второто тримесечие 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 81/28.07.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите 

на територията на община Лозница 

РЕШЕНИЕ № 82/28.07.2020 г. – ОБС Лозница прие наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 6 за управление на отпадъците на територията на община Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 83/28.07.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 21 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 84/28.07.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на поземлени имоти – 

частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Манастирци, с. Синя вода, с. Студенец 

и с. Тръбач 

РЕШЕНИЕ № 85/24.08.2020 г. – ОБС Лозница отмени на Решение № 79 по Протокол № 17 от 

28.07.2020 г. на Общински съвет Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 86/24.08.2020 г. – ОБС Лозница прие краткосрочна програма на Община Лозница за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023 

г 

РЕШЕНИЕ № 87/24.08.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за актуализация на Дългосрочна 

програма на Община Лозница за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2013-2023 г. 

РЕШЕНИЕ № 88/24.08.2020 г. – ОБС Лозница прие актуализация на Стратегия за интегриране на 

малцинствата  и подкрепа на интеграционните политики в община Лозница ( 2020-2025 г.) и 

плановете за действие към нея. 

РЕШЕНИЕ № 89/24.08.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне  под наем  без търг за  

стопанската 2020 / 2021  година  на   общински земеделски земи, които представляват маломерни 

имоти. 

РЕШЕНИЕ № 90/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за поемането на краткосрочен дълг от 

Община Лозница 

РЕШЕНИЕ № 91/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на 

собственост върху  недвижим имот – частна държавна собственост в полза на общината по реда на 

чл.54 от Закон за държавната собственост 

РЕШЕНИЕ № 92/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за осигуряване на собствен принос по 

одобрен проект на Община Лозница с наименование „ОСНОВЕН РЕМОНТ И 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ГР. 

ЛОЗНИЦА” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 3: „Регионална 

образователна инфраструктура“ Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните 

училища в Република България 



РЕШЕНИЕ № 93/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за утвърждаване и дофинансиране на 

паралелки с пълняемост под минималния брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 

2020/2021 г., утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски 

комплекс Лозница и Детска градина  „Веселие” гр. Лозница 

РЕШЕНИЕ № 94/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за актуализиране на Програма за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година. 

РЕШЕНИЕ № 95/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне възмездно  право на  

ползване върху  имот  -  общинска частна собственост, находящ  се в землището на с. Крояч за 

устройване на пчелин. 

РЕШЕНИЕ № 96/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на придаваемото по 

регулация място с. Сейдол – частна общинска  собственост. 

РЕШЕНИЕ № 97/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под наем на имоти – 

частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване. 

РЕШЕНИЕ № 98/28.09.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за актуализация на поименния списък 

за обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови 

разходи за 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 99/30.10.2020 г. – ОБС Лозница прие на годишен план за ползване на дървесина на 

2021 г. от горите, собственост на община Лозница 

РЕШЕНИЕ № 100/30.10.2020 г. – ОБС Лозница оправомощи Кмета на общината да участва в 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по Ви К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград, което ще се проведе на 27.10.2020 

г.(вторник) от 11:00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград и да гласува при 

приемането на решения от дневния ред 

РЕШЕНИЕ № 101/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Веселина, общ. Лозница, обл. Разград 

РЕШЕНИЕ № 102/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за промяна на статута на недвижим 

имот находящ се в гр. Лозница 

РЕШЕНИЕ № 103/30.10.2020 г. – ОБС Лозница прие Наредба за изменение и допъление на Наредба 

№ 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Лозница 

РЕШЕНИЕ №104/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за възлагане изпълнението на 

услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес на „Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Дейност 

„Образование и култура“ по проект № BG05M90P001-2.040-0032 „патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“ финансиран по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0032 C01 по 

процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 4 „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд“ ; 

РЕШЕНИЕ № 105/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на придаваемото по 

регулация място с. Сейдол – частна общинска собственост 



РЕШЕНИЕ № 106/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на част от 

терен публична общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 4. 

РЕШЕНИЕ № 107/30.10.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под наем на имот – 

частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване 

РЕШЕНИЕ № 108/30.10.2020 г. – ОБС Лозница разгледа на молби постъпили до Общински съвет, 

относно отпускане на еднократни парични помощи 

РЕШЕНИЕ № 109/25.11.2020 г. – ОБС Лозница определи на броя и състава на Постоянните 

комисии към Общински съвет – Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 110/25.11.2020 г. – ОБС Лозница отмени Решение № 102 по Протокол № 21 от 

30.10.2020 г. на Общински съвет – Лозница. 

РЕШЕНИЕ № 111/25.11.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за актуализация на поименния списък 

на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови 

разходи за 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 112/25.11.2020 г. – ОБС Лозница одобри ПУП – План за застрояване на ПИ № 

17066.20.15, местност „ЯЛАМУК”, с. Гороцвет, Община Лозница 

РЕШЕНИЕ № 113/25.11.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне на земеделски земи 

под аренда собственост на Община  Лозница 

РЕШЕНИЕ № 114/25.11.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под аренда на земеделски 

земи, представляващи  пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ниви, трайни насаждения и 

друга селскостопанска територия,  чрез  публично оповестен търг и определяне условията на търга 

РЕШЕНИЕ № 115/25.11.2020 г. – ОБС Лозница разгледа молби постъпили до Общински съвет, 

относно отпускане на еднократни парични помощи.   

 РЕШЕНИЕ № 116/29.12.2020 г. – ОБС Лозница оправомощи представителя на Община Лозница да 

обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград 

РЕШЕНИЕ № 117/29.12.2020 г. – ОБС Лозница прие годишна програма за  развитие на 

читалищната дейност на територията на Община Лозница за 2021 г.; 

РЕШЕНИЕ № 118/29.12.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под наем на част от терен 

публична общинска собственост, находящ се в с. Трапище, ул. „Пейо Яворов“ № 23 

РЕШЕНИЕ № 119/29.12.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне на земеделски земи 

под аренда собственост на община Лозница 

РЕШЕНИЕ № 120/29.12.2020 г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне за безвъзмездно 

управление на недвижим имот – публична държавна собственост в полза на общината по реда на 

чл.15, ал.2 от Закон за държавната собственост във вр. с чл.6 от Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост. Отчетът за Бюджета за Общински съвет – Лозница, за цялата 2020 

година е 234 189.00 лв., както следва : 

166 331.00 лв. – за възнаграждения  (по план 100 000.00 лв.) 

26 767.00 лв. –  за осигуровки  (по план 17 580.00 лв.) 

41 091.00 лв. – еднократни помощи (по план 35 000.00 лв.) 



Общия брой решения минали през сесия са 101 /сто и едно/, от които имаме 3 (три) решения върнати 

за ново обсъждане. 

Проведените заседания на Общински съвет за периода м. януари 2020г.  – м. Декември 2020 г. са 17 

/седемнадесет/ , от които 2 / две/ са извънредни заседания.  

Проведените заседания на постоянните комисии от м. януари 2020 г. до ,м. декември 2020 г. са като 

следва:  

        ПК 1 –   8 заседания                                             

        ПК 2 –   8 заседания                                             

       ПК 3 –   8 заседания                                             

       ПК 4 –   8 заседания                                             

       ПК 5 –   8 заседания                                             

       ПК 6 –   8 заседания                                             

       ПК 7 –   8 заседания        

        В общински съвет - Лозница са постъпили общо 23 питания на основание чл. 26, ал. 4 от 

Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Лозница, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.                               

        Предвид гореизложеното на основание чл. 27, ал. 6 и чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната  администрация, чл.20, ал.1, т.16 от Правилника за 

организация и дейност на ОБС  - Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската  

администрация,  Общински съвет – Лозница 

РЕШИ: 

            Приема Отчет за дейността на Общински съвет град Лозница и неговите комисии. 

 

 

 

        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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 Техн. Сътрудник:                                        Председател на ОбС: 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

 

 

Решението е обявено на 03.02.2021 г.  


