Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 14 / 29.06.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация на 29. 06. 2020 година
/ понеделник /
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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам.-кмет на Община
Лозница относно: Приемане на 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.
Г-н Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по
внесената докладна – записка.
Г –н Александър Калинов – Кой ще разбере, че въпросното лице подава молба за
3 дена
Г – н Мехмед Билялов – Подава се молба в общината, молбата се входира във
Фронт офис.
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
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

№
10
11
12
13
14

Хасан Хасанов

ЗА

15

7 Гюнер Ибрахим
8
Мехмед Ахмедов

ЗА

16

ЗА

17

9 Мехмед Мехмедов

Отсъства

1
2
3
4
5
6

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка
Панайотова
Али Булут
Александър
Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

РЕШЕНИЕ № 63
29 Юни 2020 год.
С Решение № 19 по Протокол № 6/30.12.2019 г. на Общински съвет Лозница
е приета нова Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лозница,
която в детайли регламентира начина за поставяне на преместваемите обекти. С
цел оптимизиране процедурата за поставяне на краткосрочните преместваеми
обекти, се налага в наредбата да бъде внесено изменение.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от
Закона
за
местното
развитие
и
местната
администрация,
чл.79
от
Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните
актове, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
Приема 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, както следва:
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 (приета с Решение № 19 по
Протокол № 6/30.12.2019 г. на Общински съвет Лозница)
§ 1. Чл.17, ал.2 се изменя така: „Преместваеми обекти по чл.3, т.3 за срок до
3 дни се поставят след платена такса на място, а всички останали
- след
получаване на разрешително за поставяне на съответния обект и платена такса.“
§ 2. Наредбата 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 влиза в сила от деня на приемането й от
Общинския съвет.
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:
М. Хабилова
Решението е обявено на 02 /07 /2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

