
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  32 / 30.07.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  30.07. 2021 година /петък/ 

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 

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

    Ибрахим Ахмедов – Председател на ОБС - Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 

записка. 

    Ал. Калинов – Предлагам в отчета да бъдат посочени и питания на общинските съветници. 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

     

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17  

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 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    



РЕШЕНИЕ № 171 

30 юли 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 юни 2021 г. са проведени общо 8 /осем/ заседания на Общински съвет и 

са взети следните решения: 

С Решение № 121 Общински съвет – Лозница прие Отчет за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии 

С Решение № 122 Общински съвет – Лозница прие Наредба за изменение на Наредба №  7 на 

ОбС Лозница за определяне размера на таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице 

с различни имена на територията на община Лозница 

С Решение № 123 Общински съвет – Лозница Определи дейността по предоставяне на топъл обяд  

като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси 

С Решение № 124 Общински съвет – Лозница създаде нова социална услуга „Асистентска 

подкрепа“, държавно –делегирана дейност 

С Решение № 125 Общински съвет – Лозница При Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на 

територията на община Лозница; 

С Решение № 126 Общински съвет – Лозница Разпредели общинските жилища в съответните 

групи 

С Решение № 127 Общински съвет – Лозница Актуализира наемната цена на общинските 

жилища 

С Решение № 128 Общински съвет – Лозница Прие „Програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2021 година”; 

С Решение № 129 Общински съвет – Лозница Прие  Отчета за дейността на местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на Община Лозница 

през 2020 год; 

С Решение № 130 Общински съвет – Лозница Отдаде под наем без търг или конкурс на части от 

недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС; 

С Решение № 131 Общински съвет – Лозница Предостави общински пасища, мери и ливади 

С Решение № 132 Общински съвет – Лозница Отмени Решение № 125 по Протокол № 24 на 

Общински съвет – Лозница 

С Решение № 133 Общински съвет – Лозница Прие проектобюджета на община Лозница за 2021 

г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. 

С Решение № 134 Общински съвет – Лозница Трансформира длъжността „Младши експерт“ в 

дирекция „Финанси и бюджет“ в длъжността „Главен счетоводител“. 

С Решение № 135 Общински съвет – Лозница Оправомощи представителя на Община Лозница да 

обсъжда и да гласува по точките от дневния ред при Провеждане на редовно заседание на Общо 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” 

ЕООД, гр.Разград. 

С Решение № 136 Общински съвет – Лозница Одобри проект на решение на Кмета на Община 

Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 

18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. 

„Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол 

С Решение № 137 Общински съвет – Лозница прие Отчетна форма за 2020 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 № 138 Общински съвет – Лозница прие План за Енергийна ефективност на община 

Лозница за 2021 година и годишен отчет за 2020 г. 

С Решение № 139 Общински съвет – Лозница даде съгласие Кандидатстване на Община Лозница 

с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 

С Решение № 140 Общински съвет – Лозница Разпредели общинските жилища в съответните 

групи. 

С Решение № 141 Общински съвет – Лозница Прие годишен отчет за изпълнението на „Програма 

за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2020 

година 

С Решение № 142 Общински съвет – Лозница Прие годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Лозница за периода 01.01.2020 – 

31.12.2020г. 

С Решение № 143 Общински съвет – Лозница Прие план за интегрирано развитие на община 

Лозница за периода 2021-2027 г. 

С Решение № 144  Общински съвет – Лозница даде съгласие за разпореждане с имот общинска 

собственост в гр. Лозница, Община Лозница 

С Решение № 145  Общински съвет – Лозница прие отчет за  състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2020 г. 

С Решение № 146  Общински съвет – Лозница прие Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ за мандат 2019/2023 г. на 

територията на община Лозница. 

С Решение № 147  Общински съвет – Лозница отдаде под наем на имоти – частна общинска 

собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница 

С Решение № 148  Общински съвет – Лозница отдаде под наем на имоти – частна общинска 

собственост, чрез търг с явно наддаване 

С Решение № 149  Общински съвет – Лозница застрахова имоти частна общинска собственост 

С Решение № 150  Общински съвет – Лозница Прие План за развитие на социалните услуги в 

община Лозница през 2022г. 

С Решение № 151 Общински съвет – Лозница даде съгласие за Издаване на Акт за възлагане от 

Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически интерес – 

„Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект BG05M9ОP001-6.002-0101 

„Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, 

финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

    С Решение № 152 Общински съвет – Лозница Разпредели на общинските жилища в съответните 

групи. 

     С Решение № 153 Общински съвет – Лозница даде съгласие за Продажба на имот – частна 

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

     С Решение № 154 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за Отдаване под наем на общински 

имот, гр. Лозница – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване 

     С Решение № 155 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за провеждане на заседание извън 

територията на община Лозница 

     С Решение № 156 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем на имоти – 

частна общинска собственост , чрез търг с явно наддаване. 

     С Решение № 157 Общински съвет – Лозница даде съгласие за Предоставяне на общински пасища, 

мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година 

     С Решение № 158 Общински съвет – Лозница даде съгласие за Предоставяне   възмездно  право на  

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

устройване на пчелин 



     С Решение № 159 Общински съвет – Лозница даде съгласиe за Продажба на поземлени имоти – 

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

     С Решение № 160 Общински съвет – Лозница разгледа и одобри молби постъпили до Общински 

съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ. 

    С Решение № 161 Общински съвет – Лозница отмени Решения № 157, № 158 и  № 159 приети с  

Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница. 

    С Решение № 162 Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне на общински пасища, 

мери и ливади чрез публичен търг за стопанската  2021 / 2022  година. 

    С Решение № 163 Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне възмездно право на  

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

устройване на пчелин 

С Решение № 164 Общински съвет – Лозница даде съгласие продажба на поземлени имоти – частна 

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

С Решение № 165 Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на поземлени имоти – 

частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Каменар. 

С Решение № 166 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем на имот – частна 

общинска собственост , чрез търг с явно наддаване. 

С Решение № 167 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за отдаване под наем на общински 

имоти чрез търг с явно наддаване 

С Решение № 168 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за поемане на краткосрочен дълг от 

Община Лозница 

С Решение № 169 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за предоставяне на земеделски земи 

под аренда собственост на Община  Лозница 

С Решение № 170 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за предоставяне под наем без търг за 

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

Общия брой решения минали през сесия са 49 /четиридесет и девет/, от които имаме 4 (четири) 

решения върнати за ново обсъждане. 

 

Постъпили са три питания от Ал. Калинов – Общински съветник с входящи номера № 579, № 580, № 

581.  

 

Проведените заседания на постоянните комисии от м. януари 2021 г. до ,м. юни 2021 г. са като 

следва:  

ПК 1 –   6 заседания                                             

ПК 2 –   6 заседания                                             

ПК 3 –   6 заседания                                             

ПК 4 –   6 заседания                                             

ПК 5 –   6 заседания                                             

ПК 6 –   6 заседания                                             

ПК 7 –   6 заседания                                             

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

местното самоуправление и местната  администрация и 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.                

 

 

 

 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                        Председател на ОбС: /п/  

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

 

 

 

Решението е обявено на 03.08.2021 г.  


