
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  43 / 21. 07. 2022 год. 

 

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

и местната администрация на  21. 07. 2022 година / (четвъртък / 

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 Мехмедов Ахмедов  – Председател на 

Общински съвет Лозница , Относно: Отмяна на Решение № 274 прието с Протокол № 42 от 

29.06.2022г. на Общински съвет Лозница. 

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

 

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” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 283 

21 Юли  2022 год. 

 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    



 

С Писмо вх. № 06-00-87/08.07.2022 г. Областният управител на област Разград след извършване 

проверка и преценка на Протокол № 42/29.06.2022 г. на Общински съвет – Лозница, относно неговата 

законосъобразност от фактическа и правна страна е върнал за ново обсъждане Решение № 274 в 

частта му в т. 2 относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2021 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на 

общински съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност като 

оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на 

общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, 

определен от общинския съвет. Според ал. 1 на чл. 140 от ЗПФ Кметът на общината изготвя годишния 

отчет за изпълнението на бюджета по показателите по които е приет, придружен с доклад и в срок до 

31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. 

С нормата на чл. 140, ал. 4 от ЗПФ законодателят е предоставил правомощие на председателя на 

общинския съвет да организира публично обсъждане на изготвения от кмета на общината отчет за 

изпълнение на бюджета на съответната година. Начините на оповестяване на датата на обсъждане са 

изчерпателно и кумулативно определени.  

Към приетото решение на ОбС Лозница не са представени доказателства, че обявление за 

предстоящо публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2021 г. 

е оповестено, съобразно изискванията на закона.  

     С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.7 

и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет 

Лозница  

 

 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение  № 274 по Протокол № 42 от 29.06.2022 г. на Общински съвет Лозница 

        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.                 

 

 

Решението е обявено 28. 07. 2022г. 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 


