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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  40 / 27. 04. 2022 год. 

 

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

местната администрация на  27. 04. 2022 година /сряда / 

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 ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. 

Лозница , относно: Избор на член на Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване 

на подбор за членове на Съвета на децата (консултативен орган към председателя на Държавна агенция 

за закрила на детето). 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Севджан Адем даде думата на  Председателя  На общински съвет  за разяснения  

Ибрахим  Ахмедов – Председател на Общински съвет гр. Лозница направи разяснения пои 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” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

РЕШЕНИЕ № 252 

27 Април  2022 год. 

    В Общинска администрация Лозница постъпи писмо с Вх. № 06-00-52/31.03.2022 г. от Областния 

управител на област Разград, във връзка с организиране и провеждане на цялостна процедура за избор 

на членове на Съвета на децата . 

 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 Възд. се  

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на 

детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на 

детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на 

изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора 

от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят 

знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавните и неправителствени организации на 

национално и регионално ниво. 

      Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на три 

нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Целта е да бъде изграден 

ефективен механизъм за детско участие, чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите 

връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите 

хора. 

    Кандидатите за членове на Съвета изпращат документите за кандидатстване до 24 май 2022 г. За 

разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове е необходимо назначаване 

на Комисия до 30 май 2022 г. Комисията е в състав: експерт от общинска администрация, представител 

на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на 

неправителствена организация и/или социална услуга. 

    Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с писмо Вх.№ 

06-00-52/31.03.2022 г. от Областния управител на област Разград,  Общински съвет гр. Лозница  

РЕШИ : 

1. Общинският съвет избира Иванка Върбанова Панайотова за член на Комисия за разглеждане 

на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата. 

 

      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: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

 

Решението е обявено на 04. 05. 2022 г.  

 

 


