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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  38 / 28.02.2022 год. 

 

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

и местната администрация на  28.02. 2022 година /понеделник/ 

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 ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно : 

Кандидатстване на Община Лозница с проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица 

с физически увреждания с. Ловско”  за осигуряване на финансиране от ФОНД „СОЦИАЛНА 

ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика. 

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

Севгин Шукри –  Кмет на община Лозница., даде думата на Гюкчан Ахмед – зам. кмет на Община 

Лозница, който 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  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 229 

28 Февруари 2022 год. 

 

Във връзка с кандидатстване на Община Лозница с проект: „Обзавеждане и оборудване на Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

в размер до 32 000,00лв. равняващи се на 80% от общия бюджет на проекта  в размер до 40 000,00 лв. 

от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика и съфинансиране в 

 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    



размер до 8 000,00лв., равняващи се на 20% от общия бюджет на проекта със собствени средства от 

бюджета на Община Лозница и на основание чл.17, ал.1, т.7, във връзка с чл.20 и чл.21, ал.1, т.23, пред.І 

и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Лозница  

 

 

РЕШИ : 

  

1. Подкрепя кандидатстването на Община Лозница за финансиране на проект „Обзавеждане и 

оборудване на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско” от ФОНД 

„СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Лозница да съфинансира проект „Обзавеждане и оборудване на 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Ловско” в размер на 20%, което се равнява 

до 8 000,00 лв. от общия бюджет на проекта, който е в размер до 40 000,00 лв.  

3. Средствата по т.2 на стойност до 8 000,00 лв. / осем хиляди лева и нула стотинки/, равняващи 

се на 20% от общият бюджет на проекта, да бъдат осигурени от бюджета на Община Лозница. 

4. Общински съвет гр.Лозница упълномощава Кмета на Общината да представи във Фонд 

„Социална закрила” необходимите документи за отпускане на финансиране по горецитирания 

проект. 

 

       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 Административно процесуалния кодекс.                 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 07. 03. 2022 г.  

 


