
Препис – извлечение 

 

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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин  Назъм  Шукри – Кмет на 

община Лозница , Относно: Кандидатстване на Община Лозница за безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020г., 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“.   

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

Севгин Шукри  –   Кмет на Община Лозница направи разяснения 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  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 № 324 

31 Октомври  2022 год. 

 

Община Лозница има готовност да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”, със следните проекти предложения: 

 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици от уличната мрежа на 

Община Лозница” и 

- „Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска 

собственост, чрез изграждане на фотоелектрически централи”. 

 

Съгласно обявения прием по ПРСР 2014 – 2020 , подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, и т.13.2 от  условията за кандидатстване, проектни предложения се 

подпомагат, ако дейностите включени в тях, съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с Решение на 

Общинския съвет. 

 

Общинският съвет следва да вземе и решение за кандидатстване на Община 

Лозница с проектните предложения цитирани по – горе. 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.20 и чл.21, ал.1 т.12 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и условията за кандидатстване по 

ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Общинския съвет 

Лозница  

РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие Община Лозница да кандидатства за безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура”, със следните проекти предложения: 

 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици от уличната мрежа на Община 

Лозница” и 

- „Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, 

чрез изграждане на фотоелектрически централи”. 

 

2.Дейностите включени в проектните предложения съответстват на Приоритет 2 

- „Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в 

общината и опазване на околната среда” от Плана за интегрирано развитие на Община 

Лозница 2021-2027г. 

 

3.Общински съвет Лозница възлага на Кмета на Община Лозница, да осъществи 

всички необходими действия, свързани с разработване, кандидатстване, изпълнение и 

отчитани на проектните предложения. 

 



       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 

 

  
 


