Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 25 / 23.02.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 23.02. 2021 година /вторник/
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 Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет –
Лозница относно: Отмяна на Решение № 125 по Протокол № 24 на Общински съвет – Лозница.
………………………………………………………………..........................................................................
Г-н Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет - Лозница, направи разяснение по
внесената докладна – записка.
Г-н А. Калинов – На заседанието на комисиите миналия месец, ви споменах за Справката, ако
бяхте предприели щяхме да си спестим тази отмяна на решението.
Г-н И. Ахмедов – Допусната е грешка, ще се поучим за в бъдеще.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства

№
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 132
23 февруари 2021 год.
С Писмо вх. № 06-00-20/11.02.2021 г. Областният управител на област Разград е върнал
Решение № 125 по Протокол № 24 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Лозница за ново обсъждане.

С това решение Общинският съвет измени и допълни Правилник за реда и начина за отпускане на
еднократна финансова помощ на територията на община Лозница.
Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, съставителят на проект за нормативен акт публикува
същия на интернет страницата на съответната институция, като предоставя срок за предложения и
становища, не по-кратък от 30 дни. Вносителят на Проект за изменение и допълнение за Правилника
и реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на територията е спазил това законово
изискване, но е налице нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал, 5. Съгласно чл. 26, ал. 5 от ЗНА
след приключването на обществената консултация по ал. 3 и приемането, съответно издаването на
нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната
институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.
В справката по чл. 26, ал. 5, качена на сайта на Общината е посочено, че НЯМА постъпили
предложения и възражения, а видно от сигнала на г-н Калинов, същият е изпратил своето
предложение до Община Лозница, в срок. Задължението по чл. 26, ал. 5 от ЗНА е императивно
предвидено с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност
и
тяхното
нарушаване
представлява
съществено
нарушение
на
административнопроизводствените правила.
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в
сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, като същият може да
отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45,
ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Лозница
РЕШИ:
Отменя Решение № 125 по Протокол № 24 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Лозница.
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.
Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Решението е обявено на 01.03.2021 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

