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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  37 / 26.01.2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  26.01. 2022 година /сряда/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 15 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 ВТОРА 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 Общински съвет – Лозница -  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  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 215 

26 януари 2022 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. 

 

 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 отсъства 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 отсъства 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



От месец юли до месец декември 2021 г. са проведени общо 5 /пет/ заседания на Общински съвет 

и са взети следните решения: 

С Решение № 171 Общински съвет – Лозница прие Отчет за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии 

С Решение № 172 Общински съвет – Лозница Оправомощава представителя на Община Лозница 

да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  

гр. Разград 

С Решение № 173 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем на общински 

имот – чрез търг с явно наддаване  

    С Решение № 174 Общински съвет – Лозница даде съгласие за Продажба на имот – частна 

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

С Решение № 175 Общински съвет – Лозница прие уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. 

и отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. 

Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2020 г. Приемане на отчет за състоянието на 

общинския дълг за 2020 г. 

С Решение № 176 Общински съвет – Лозница Прие информация за изпълнението на бюджета на 

общината и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. 

С Решение № 177 Общински съвет – Лозница Актуализира поименния списък на обектите за 

капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

С Решение № 178 Общински съвет – Лозница прие Годишен доклад по наблюдението и 

контрола при прилагането на Общия устройствен план на Община Лозница за 2020 год. 

С Решение № 179 Общински съвет – Лозница Утвърди и дофинансира паралелки с пълняемост 

под минималния брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2021/2022 г., 

утвърждаване на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс 

Лозница и Детска градина  „Веселие” гр. Лозница 

С Решение № 180 Общински съвет – Лозница даде съгласие за прокарване на трасе за външно 

ел. захранване на БКТТ в ПИ № 44166.24.14 по плана на гр. Лозница в полза на Леман Юмерова 

Арслан 

С Решение № 181 Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне  под аренда без 

търг за 6 / шест / години на общински земеделски земи, които представляват овощни  градини 

С Решение № 182 Общински съвет – Лозница даде съгласие за промяна на начина на трайно 

ползване за други земеделски нужди  на имоти общинска  публична собственост, представляващи 

пасища, мери и пасища с храсти. 

С Решение № 183 Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне на земеделски земи 

под аренда собственост на Община  Лозница за 6 / шест/ стопански години. 

С Решение № 184 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем на общински 

имоти – чрез търг с явно наддаване 

С Решение № 185 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване 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 № 186 Общински съвет – Лозница даде съгласие отдаване под наем на общински 

имоти – чрез търг с явно наддаване 

С Решение № 187 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за продажба на поземлени имоти – 

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

С Решение № 188 Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на поземлен имот – 

частна общинска собственост, находящи се в с. Бели Лом, общ. Лозница. 

С Решение № 189 Общински съвет – Лозница актуализира на поименния списък на обектите за 

капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

С Решение № 190 Общински съвет – Лозница даде съгласие партньорство на Община Лозница в 

проектно предложение с водещ бенефициент Община Ветово по Процедура BGENVIRONMENT-

4.004 - Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности 



да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на 

околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

С Решение № 191 Общински съвет – Лозница прие Програма за опазване на околната среда на 

община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление 

на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките 

от ПСОВ. 

С Решение № 192 Общински съвет – Лозница Прие Доклад за последваща оценка на 

изпълнението на общински план за развитие на община Лозница  (2014-2020 г.)   

С Решение № 193 Общински съвет – Лозница даде съгласие за обявяването за частна общинска 

собственост на поземлени имоти поради промяна в начинът им на трайно ползване от пасища, мери 

и пасища с храсти  за други земеделски нужди – ,друга селскостопанска територия“ 2. Отдаване под 

аренда на земеделски земи, представляващи пасища, мери и пасища с храсти за създаване на ,,друга 

селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на търга.                                 

С Решение № 194  Общински съвет – Лозница даде съгласие за разделяне и промяна на начина 

на трайно ползване (НТП)  –на поземлен имот, находящ се в землището на село Бели ом 

С Решение № 195  Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне   възмездно  право 

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

устройване на пчелин 

С Решение № 196  Общински съвет – Лозница Отдаване 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 № 197  Общински съвет – Лозница Разгледа на молби постъпили до Общински 

съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ. 

С Решение № 198  Общински съвет – Лозница прие одитен доклад на Сметна палата за 

извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лозница за 2020 г. 

С Решение № 199  Общински съвет – Лозница прие Годишен план за ползване на дървесина за 

2022 г.от горите, собственост на Община Лозница . 

С Решение № 200  Общински съвет – Лозница прие План за Енергийна ефективност на Община 

Лозница за 2022 година и годишен отчет за 2021г. 

С Решение № 201 Общински съвет – Лозница прие Наредба за изменение на Наредба № 7 на 

Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Лозница.. 

    С Решение № 202 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за отдаване под наем на общински 

имоти – чрез търг с явно наддаване 

     С Решение № 203 Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на поземлен имот – 

частна общинска собственост, находящ се с. Каменар, общ. Лозница. 

     С Решение № 204 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за ползването на прогнозното 

количество дървесина за 2021г. от горски територии, собственост на Община Лозница 

     С Решение № 205 Общински съвет – Лозница определи размера на таксата за битови отпадъци за 

2022 г. на територията на Община Лозница. 

     С Решение № 206 Общински съвет – Лозница прие Програма за намаляване на риска от бедствия 

в община Лозница за периода 2021 – 2025г. 

     С Решение № 207 Общински съвет – Лозница прие годишна програма за развитие на 

читалищната дейност на територията на община Лозница за 2022 г . 

     С Решение № 208 Общински съвет – Лозница Оправомощава представителя на Община Лозница 

да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. 

Разград 

     С Решение № 209 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем на общински 

имоти – чрез търг с явно наддаване. 



     С Решение № 210 Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем без търг или 

конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ЕТ,,Д-р Альоша 

Горельов АПМП“ . 

    С Решение № 211 Общински съвет – Лозница даде съгласие  за отдаване под наем без търг или 

конкурс на части от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на ,,Д-р Решид 

Кехайов – АПМП-ИПДМ“ ЕООД . 

    С Решение № 212 Общински съвет – Лозница даде съгласие да за отдаване под наем без търг или 

конкурс на части от недвижим имот общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД. 

    С Решение № 213 Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на поземлен имот – частна 

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

 

Общия брой решения минали през сесия са 42 /четиридесет и две/, от които имаме 1 (едно) решение 

върнато за ново обсъждане. 

Проведените заседания на постоянните комисии от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. са като 

следва:  

ПК 1 –   5 заседания                                             

ПК 2 –   5 заседания                                             

ПК 3 –   5 заседания                                             

ПК 4 –   5 заседания                                             

ПК 5 –   5 заседания                                             

ПК 6 –   5 заседания                                             

ПК 7 –   5 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: /п/                                 Председател на ОбС: /п/ 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 


