
Препис – извлечение 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  9 / 27.03.2020 год. 

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

самоуправление и местната администрация на  27. 03. 2020 година /петък/ 
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – кмет на община Лозница 
относно: Приемане на 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.  
………………………………………………………………………..........................................................  
 
    Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 
записка.  
    Г-жа Данаила Савова – Петрова – Директор на Д-я „МРЕУТСД“, също 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  16 – Общински съветници  
 „ЗА” – 16 
 „ПРОТИВ” – 0 
           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
 

РЕШЕНИЕ № 47 
27 Март 2020 год. 

 
Общинският план за развитие на Община Лозница за периода 2014 - 2020г. е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, приет с Решение № 278 от 
Протокол № 48/31.07.2014г. на Общински съвет – Лозница.  Той е документ за стратегическо 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 
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    



планиране на устойчиво местно развитие, разработен в съответствие с предвижданията на 
Областната стратегия за развитие. 

С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 
управление и ресурсно осигуряване на регионалното и местното развитие се извършва наблюдение 
на изпълнението на Общинския план за развитие, свързано с  постигане на целите и приоритетите на 
база система от индикатори.  

В тази връзка в съответствие с предвижданията на Закона за регионално развитие и 
Правилника за неговото прилагане /ППЗРР/, кметът на общината организира наблюдението на 
изпълнението на Общинския план за развитие като за резултатите се разработва Годишен доклад, 
който се обсъжда и одобрява от Общинския съвет.  
 За подготовката на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за 
развитие на Община Лозница за 2019 г. са привлечени  експерти от Общинска администрация 
Лозница, както и други заинтересовани страни, имащи отношение към подготовката на 
стратегическия документ.  
 В него са отчетени общите условия за изпълнение на плана и в частност промените в 
социално-икономическите условия в общината, постигнатия напредък по изпълнението на целите и 
приоритетите за развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение, както и 
изпълнението на проекти за отчетния период. 

Предвид изложеното на основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал. 1, т.12 и т. 24 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с чл. 23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за 
регионалното развитие, чл.91, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 
развитие   Общински съвет град Лозница  

 
РЕШИ: 

 
   1. Приема 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. 

 
2. Възлага на Кмета на община Лозница да внесе годишния доклад за наблюдение на изпълнението 
на Общинска план за развитие 2014-2020г. на община Лозница за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 
г. в Областен съвет за регионално развитие на област Разград 
 
      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:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  02/04 /2020 г. 


