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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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница , 

относно:  Даване на съгласие за изплащане на незаплатена такса към ДПЛФУ – с. Ловско, общ. Лозница 

от Вейсал Ахмедов Мустафов – потребител.  

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

 

  Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на Община 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  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 264 

27 Април  2022 год. 

 

      В Община администрация - Лозница е получена Докладна – записка от Цветомир Любенов 

Калински – директор на ДПЛФУ – с. Ловско с която ни уведомява, че на 27.06.2021 г., лицето Вейсал 

Ахмедов Мустафов с ЕГН 6603058267 е починало, въз основа на което е прекратен Договор № 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов отсъства 

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    



127/25.02.2020 г. за ползване на социална услуга. Потребителят е погребан служебно в родното му село 

Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище, поради липса  на данни за роднини и близки. 

Същият има една незаплатена такса за социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания село Ловско за месец юни 2021 г. на стойност 86.86 лв.  / осемдесет и шест лева и осемдесет 

и шест стотинки/ - задължение, което не може да бъде изпълнено.  

     Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и въз основа на обстоятелствата и фактите, 

изложени в докладната записка Общински съвет – Лозница  

 

 

РЕШИ : 

1. Общински съвет – Лозница дава съгласие да бъде изплатена от бюджета на община Лозница 

сумата от 86.86 лв. / осемдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща такса 

за социалната услуга  предоставяна от Дом за пълнолетни лица с физически увреждания село 

Ловско, дължима от Вейсал Ахмедов Мустафов  с ЕГН 6603058267 .  

2. Упълномощава Кмета на Община Лозница да извърши всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

         

         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.  

 

 


