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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  12 / 26.05.2020 год. 

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

местното самоуправление и местната администрация на  26. 05. 2020 година           
/ вторник / 
от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 
          На заседанието присъстваха 14 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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница 
относно: Кандидатстване на Община Лозница 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, Приоритетна ос 3: „Регионална 
образователна инфраструктура“ Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните 
училища в Република България”. 
 
     Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 
записка.  
    Г- жа Данаила Савова – Петрова  – Директор на  Дирекция „МРЕУТСД”, направи разяснение 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  14 – Общински съветници  
 „ЗА” –  14 
 „ПРОТИВ” –  0 
           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед ЗА 
2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 
3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 
4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ОТСЪСТВА 
5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ОТСЪСТВА 
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 ОТСЪСТВА    



РЕШЕНИЕ № 59 
                                                           26 май 2020 год. 
 
          Община Лозница има готовност 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, Приоритетна ос 3: „Регионална 
образователна инфраструктура“, Процедура: BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните 
училища в Република България”, Компонент 2: МОН и общини, на чиято територия са разположени 
- професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина, 
Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“, съгласно приоритизиран списък. 

            Определеният максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за Професионална 
гимназия по ветеринарна медицина и земеделие   "Александър Стамболийски" град Лозница е в 
размер на 1 400 000 лева. Планираната продължителност на проекта, включително дейностите, 
предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца. 

Проектът включва основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на основната сграда и 
физкултурният салон на професионалното училище, както и осигуряване на достъпна архитектурна 
среда за образователните сгради като част от строително-монтажните работи, свързани с тях. 

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ е необходимо да се вземе решение от Общинския съвет, чрез което 
да се декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде 
променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 
Необходимо е също така да се докаже от общината, че ще се осигурят средствата за финансиране на 
проекта, колкото са необходими, до възстановяване на заплатените суми от УО на ОП. 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 20, ал. 1 и чл.  21, ал.1,  т. 23 от Закона за местно 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Лозница 

 
РЕШИ: 

 

1. Дава 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. 

2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да 
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проект „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПГВМЗ 
„АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА”.  

3. Възлага на Кмета на Община Лозница, да осъществи всички необходими             действия, 
свързани с изготвянето на необходимата документация свързана с кандидатстването, 
изпълнението и отчитането на проекта, както и да кандидатства за средства от Фонд 
ФЛАГ и/ или други източници на финансиране за осигуряване на средствата за мостовото 
финансиране по проекта. 

 



Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на 
Област Разград в 7/седем/ дневен срок от обявяването му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд – Разград. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  01/06 /2020 г. 
 


