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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  48 / 31. 10. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  31. 10. 2022 година /понеделник / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 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 Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Увеличаване на щата в ЦПЛР-ОДК  град Лозница, ул. „Ивайло“ № 1 

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

 

Севгин Шукри   –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка   

Тотка Паисиева – Директор на д-я „ФБ“-уточни , че ще има допълнение към решението 

на  докладната записка  ,  

След проведеното гласуване,  със направеното допълнение към  решението на 

докладната записка съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

Гласували  13 – Общински съветници  

 „ЗА” – 13 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 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 отсъства 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков отсъства 

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 отсъства  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



 

 

РЕШЕНИЕ № 312 

31 Октомври  2022 год. 

 

На 07.10.2022г. с изх. № 20 до Директора н дейност „Образование и Култура“ е 

внесена докладна записка от Директора на ЦПЛР-ОДК гр. Лозница с искане на 

увеличаване на щата на ЦПЛР-ОДК гр. Лозница с 1 брой „хигиенист“, поради увеличен 

брой деца и ученици. 

 

За учебната 2022/2023 г. в ЦПЛР-ОДК гр. Лозница се обучават 240 деца и 

ученици, разпределени в следните направления  : 

• 7 групи по народни танци  за деца от 6  до 18 годишна възраст, от които 4 групи 

провеждат своята дейност в сградата на ЦПЛР-ОДК гр. Лозница 

• 1 група мажоретен състав,  провежда занимания сградата на сградата на ЦПЛР-

ОДК гр. Лозница 

• 1 група  по изобразително изкуство, провежда занимания в сградата на сградата 

на ЦПЛР-ОДК гр. Лозница 

• 1 логопедична група, провежда се в ДГ „Веселие“ гр. Лозница 

• 1 група по футбол, провежда се в градски стадион 

• 5 групи по борба, провеждат се спортна зала гр. Лозница  

• 1 група по предприемачество и селски екотуризъм, провежда занимания в  

сградата на на ЦПЛР-ОДК гр. Лозница 

С решение № 420/25 юни 2019 г. се съкрати щата в ЦПЛР-ОДК гр. Лозница, поради 

намаляване на обема на работа и с оглед оптимизиране на училищната мрежа в община 

Лозница. 

 През изминалите 3 години се наблюдава необходимост от хигиенизиране на 

кабинетите по интереси, по изискванията на РЗИ и създаване на нормални условия за 

занимания на учениците, посещаващи ЦПЛР-ОДК гр. Лозница. 

За учебната 2022/2023г. по списък-образец са одобрени и утвърдени седмични 

разписания по дни, в които от понеделник до четвъртък включително  се провеждат 

кръжочни форми и занимания по интереси, което налага назначаването на 1 брой 

„хигиенист“ за поддържането на хигиената в кабинетите по занимания, санитарните 

помещения – 5 броя, коридорите в сградата и дворното място около сградата на ЦПЛР-

ОДК гр. Лозница. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет гр. Лозница  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява общата численост на ЦПЛР - ОДК гр. Лозница като я увеличава с 1 щатна 

бройка за длъжност „хигиенист“ 
 



2. Извършва вътрешни промени на бюджета на общината във функция „Образование“  с 

1700 лв., както следва: 

    

                               МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-1700 лв. 

   2.1.Намалява разходната част на бюджета в дейност“ Детски 

градини“ с 1700 лв. 

   § 10-16- „Вода, горива и енергия“ – 1700 лв. 

   ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С 

ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-1700 лв. 

   2.2.Увеличава разходната част на бюджета в дейност 337 „Център 

за подкрепа на личностно развитие“ -1700 лв. 

   § 01-01-Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношинея 

   05-51- Осигурителни вноски от работодател на Държавно 

обществено осигуряване 

   05-60- Здравноосигурителни вноски от работодатели 

   05-80 –Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели  

 

      3..Възлага на кмета на община Лозница да извърши необходимата актуализация по 

бюджета на общината, свързана с изпълнение на решението. 

 

        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 

 

  

 

 


