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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  51 / 25. 01. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  25. 01. 2023 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 ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от Ибрахим Ахмедов –Председател на  

Общински съвет Лозница, Относно: Отчет  за дейността  на Общински съвет и 

неговите комисии. 

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

Севджан Адем  - даде думата на Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет 

гр. Лозница 

Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет гр. 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  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „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 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    



 

РЕШЕНИЕ № 345 

25 Януари  2023 год. 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 16 от Правилника за организация и дейност  

 На Общински съвет  на Община Лозница, неговите комисии и взаимодействието му  с 

общинска администрация ,  предлагам на вашето внимание отчет за дейността на съвета 

и неговите комисии   

   От месец Януари до месец декември 2022г. са проведени общо 14 /четиринадесет / 

заседания на общински съвет и са взети следните решения : 

   С Решение № 214  Общински съвет – Лозница  Отменя Решение  № 212 по Протокол 

№ 36 от 31.12.2021 г. на Общински съвет Лозница. 

  С Решение № 215  Общински съвет – Лозница  прие отчета за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии 

   С Решение № 216  Общински съвет – Лозница  прие  Наредба № 9 на Общински съвет 

Лозница за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Лозница 

в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни 

дейности и услуги чрез общински предприятия. 

     С Решение № 217  Общински съвет – Лозница  прие и оправомощи   кмета на Община 

Лозница да одобри план сметка за ползване на дървесина за 2021г. от горите, собственост 

на Община Лозница в Обект № 1 по предложените начални цени, в съответствие с чл.4, 

ал.3 и ал.4 от Наредбата. 

   С Решение № 218  Общински съвет – Лозница  прие Отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021 година.  

   С Решение № 219  Общински съвет – Лозница  прие отчета за дейността на местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

на община Лозница за 2021 год. 

   С Решение № 220  Общински съвет – Лозница  прие „Програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година”. 

   С Решение № 221  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за  Предоставяне на  

общински пасища, мери и ливади. 

   С Решение № 222 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за изключване/включване 

на имоти в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“  

  С Решение № 223 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за Отдаване под наем на 

част от общински имот – чрез търг с явно наддаване. 

  С Решение № 224 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за Предоставяне за 

безвъзмездно управление и ползване на урегулиран поземлен имот - общинска 

собственост.  

  С Решение № 225 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за допълнение на Решение 

№ 221/26.01.2022 г. и Решение № 223/26.01.2022г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на 

Общински съвет - Лозница. 

  С Решение № 226 Общински съвет – Лозница отмени Решение № 222/26.01.2022 г. по 

Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – Лозница. 

  С Решение № 227  Общински съвет – Лозница даде съгласие за изключване, 

респективно включване на поземлени имоти  - земеделски земи в обхвата на 

специализирания слой „Постоянно затревени площи“. 



   С Решение № 228  Общински съвет – Лозница  прие План за развитие на социалните 

услуги в община Лозница през 2023 г. 

   С Решение № 229  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за Кандидатстване на 

Община Лозница с проект „Обзавеждане и оборудване на Дом за пълнолетни лица с 

физически увреждания с. Ловско”  за осигуряване на финансиране от ФОНД 

„СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” към Министерството на труда и социалната политика. 

  С Решение № 230  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект : АМ „Хемус“ , 

участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП / след пътен възел „Ковачевско 

Кале“ , пресичане с път II-51/ до км 310+940 в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. 

Кардам и с. Дриново, община Попово, обл. Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. 

Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община 

Търговище, област Търговище, с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци, община 

Лозница, област Разград, с който се засягат поземлени имоти собственост на община 

Лозница, находящи се в землищата на с. Манастирци и гр. Лозница. 

   С Решение № 231  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за издаване на 

разрешително за водовземане от воден обект – публична собственост в землището на с. 

Сейдол, общ. Лозница. 

    С Решение № 232  Общински съвет – Лозница  прие на Програма за овладяване  

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лозница 2022-2027г                                  

   С Решение № 233  Общински съвет – Лозница даде съгласие за Предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница. 

    С Решение № 234  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  Продажба на поземлен 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. 

Разград. 

   С Решение № 235  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  Отдаване под наем на 

общински имоти – чрез търг с явно наддаване. 

   С Решение № 236 Общински съвет – Лозница даде съгласие за разделяне на ПИ с 

идентификатор 24092.254.63 , находящ се в землището на с. Бели Лом, община Лозница. 

 С Решение № 237 Общински съвет – Лозница за прие   бюджета за 2022г.,индикативния 

годишен разчет за сметките за средства от европейския съюз  и актуализирана бюджетна 

прогноза за периода 2022г. – 2024г. и бюджетна прогноза за периода  2023г. – 2025г. 

  С Решение № 238 Общински съвет – Лозница даде съгласие за извършване на 

вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Лозница за 2022 година. 

  С Решение № 239 Общински съвет – Лозница даде съгласие за одобряване на 

технически задания и изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на 

Община Лозница /ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на Общински съвет – 

Лозница 

  С Решение № 240 Общински съвет – Лозница Оправомощава представителя на Община 

Лозница да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград. 

  С Решение № 241  Общински съвет – Лозница прие Отчетна форма за 2021 г. за 

предоставяне на информация относно изпълнението на програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

община Лозница 



  С Решение № 242  Общински съвет – Лозница прие  годишен отчет за изпълнението на 

„Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на дейностите по 

отпадъците” за 2021 година. 

  С Решение № 243  Общински съвет – Лозница прие  годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на „План за интегрирано развитие на община Лозница 2021 -2027 г.“ за 

периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.  

  С Решение № 244  Общински съвет – Лозница даде съгласие за промяна статута на 

недвижим имот и вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в с. 

Бели Лом.  

   С Решение № 245  Общински съвет – Лозница даде съгласие за Продажба на поземлен 

имот – частна общинска собственост, находящ се в   с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. 

Разград. 

   С Решение № 246  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на  

без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост, за здравни 

дейности на ЕТ „Д-р Роза Милушева – АПМП“ 

   С Решение № 247  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница. 

   С Решение № 248  Общински съвет – Лозница даде съгласие за изработване на проект 

ПУП –  План  за застрояване на ПИ  44166.10.381, местност  „Омаркьой „, землище 

Лозница по ККИР- Лозница. 

   С Решение № 249  Общински съвет – Лозница  Разгледа  молби постъпили до 

Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ. 

   С Решение № 250  Общински съвет – Лозница отмени Решение № 244 и Решение № 

245 приети с Протокол № 39 от 31.03.2022г. на Общински съвет Лозница. 

   С Решение № 251  Общински съвет – Лозница даде съгласие за откриване на процедура 

за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград за мандат 2023 г. – 2026 

г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане 

на процедурата по избора. 

    С Решение № 252  Общински съвет – Лозница избра 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).С          

   С Решение № 253  Общински съвет – Лозница Даде съгласие размерите на 

допълнителните трудови възнаграждения със или без постоянен характер на кметовете 

на кметства да се определят от кмета на общината, съгласно действащата нормативна 

уредба за заплащане на труда  и вътрешните правила за организация на работната заплата 

в община Лозница 

   С Решение № 254  Общински съвет – Лозница Даде съгласие за закриване на Основно 

училище „Кирил и Методий“ с. Трапище, община Лозница 

   С Решение № 255  Общински съвет – Лозница Даде съгласие за закриване  на основно  

училище „Иван Вазов” с. Веселина, община Лозница  

   С Решение № 256  Общински съвет – Лозница прие наредба за изменение на Наредба 

№ 7 на Общински съвет - Лозница за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Лозница. 

    С Решение № 257  Общински съвет – Лозница одобри проект на решение на Кмета на 

Община Лозница за даване на съгласие за замяна на концесионер с правоприемник по 

Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия върху обект, публична  

общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол.  



     С Решение № 258  Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под наем 

на общински имот – чрез търг с явно наддаване      

    С Решение № 259  Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница.  

   С Решение № 260  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  предоставяне 

възмездно  право на  ползване върху  имот  -  Общинска частна собственост, находящ  

се в землището на с. Крояч за устройване на пчелин.  

   С Решение № 261  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на 

урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Гороцвет, 

общ. Лозница, обл. Разград. 

  С Решение № 262  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на 

урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тръбач, общ. 

Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 263  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  Застраховка на имоти 

частна общинска собственост. 

   С Решение № 264  Общински съвет – Лозница даде съгласие за изплащане на 

незаплатена такса към ДПЛФУ – с. Ловско, общ. Лозница от Вейсал Ахмедов Мустафов 

– потребител.  

  С Решение № 265  Общински съвет – Лозница   Оправомощава представителя на 

Община Лозница да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград 

   С Решение № 266 Общински съвет – Лозница  определи  представител на Община 

Лозница в областната комисия за изработване на областна здравна карта 

   С Решение № 267 Общински съвет – Лозница  Упълномощава Кмета на общината да 

възложи изпълнението на „Патронажната грижа“, като услуга от общ икономически 

интерес (УОИИ) ), в рамките на проект № BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна 

грижа + в община Лозница“ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, 

на Дейност „Образование и култура“ към община Лозница за срок от 6 месеца и да 

предприеме последващите съгласно „Указания за осигуряване на съответствие на 

проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с 

приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на 

услуги от общ икономически интерес“ действия.  

   С Решение № 268  Общински съвет – Лозница  даде съгласие предоставяне за 

безвъзмездно ползване на имот –частна общинска  собственост за нуждите на Дирекция 

„Социално Подпомагане“. 

   С Решение № 269  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за предоставяне на 

земеделски земи / Реколтиране на орехови насаждения/ под аренда собственост на 

Община  Лозница.  



   С Решение № 270  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница. 

   С Решение № 271  Общински съвет – Лозница  определи  представител на Община 

Лозница в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

   С Решение № 272  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за отпускане на 

еднократна помощ на ученик с изявени дарби. 

    С Решение № 273  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за изменение на решение 

№ 269 по Протокол № 41 от 26. 05. 2022г.на общински съвет – Лозница . 

    С Решение № 274  Общински съвет – Лозница  прие  уточнения годишен план на 

бюджета за 2021г. Приемане  на отчета за изпълнение  на бюджета и сметките за 

средства от Европейския съюз за 2021г. Приемане на отчет за капиталовите разходи за 

2021г. Приемане на отчет за състоянието на общински дълг за 2021г. 

    С Решение № 275  Общински съвет – Лозница  дава съгласие да бъде извършена   

актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на 

финансиране  Целева субсидия за капиталови разходи за 2022г. 

    С Решение № 276  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за разпределение на 

средствата по чл. 1 от ПМС 326 от 12 октомври 2021г. ,одобрени с допълнителни 

трансфери пои бюджета на Община Лозница. .И актуализация на бюджета за  2022г. 

    С Решение № 277  Общински съвет – Лозница  дава съгласие  за Община Лозница да 

поеме краткосрочен дълг за финансиране на предоставянето на публични услуги при 

временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на 

общината. 

    С Решение № 278  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за одобряване на 

изменение на Общ устройствен план на Община Лозница /ИОУП/, одобрен с решение № 

5 от 21. 11. 2019г. на Общински съвет – Лозница. 

  С Решение № 279  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за нуждите 

на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на българските учители“ – гр. Лозница . 

  С Решение № 280  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за  предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община Лозница. 

  С Решение № 281  Общински съвет – Лозница  даде съгласие  за  предоставяне на 

общински пасища , мери и ливади чрез публичен търг за стопанската 2022/2023 година. 

  С Решение № 282  Общински съвет – Лозница  даде предварително съгласие за 

изработване на ПУП за промяна предназначение на имоти общинска собственост, във 

връзка с инвестиционно намерение на „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД, град 

Шумен.  

  С Решение № 283  Общински съвет – Лозница  отмени на Решение № 274 прието с 

Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница. 

  С Решение № 284  Общински съвет – Лозница Отмени  Решение № 279 прието с 

Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет Лозница. 

   С Решение № 285  Общински съвет – Лозница прие на уточнения годишен план на 

бюджета за 2021 г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства 

от Европейския съюз за 2021 г.  Приемане на  отчет за капиталовите разходи за 2021 г. 

Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. 



  С Решение № 286  Общински съвет – Лозница даде съгласие за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот в полза на Синдикат на 

българските учители /СБУ/ за осъществяване на дейността на Общински 

координационен съвет на Синдикат на българските учители в Община Лозница, обл. 

Разград. 

   С Решение № 287  Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. 

  С Решение № 288  Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на ПИ с 

идентификатор 39949.43.4, находящ се в с.Крояч , общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 289  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на ПИ с 

идентификатор 39949.48.8, находящ се в с. Крояч, общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 290  Общински съвет – Лозница даде съгласие за   изработване на проект 

за ПУП – ПЛАН за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 10759.72.338 и 

10759.72.339, земл. с. Веселина, общ. Лозница.  

   С Решение № 291  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  изработване на проект 

за ПУП – ПЛАН за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35715.26.445, с. 

Каменар, общ. Лозница. 

  С Решение № 292  Общински съвет – Лозница прие годишен доклад по наблюдението 

и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лозница за 2021год.   

  С Решение № 293  Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне под наем 

без търг за стопанската 2022/2023 година на Общински земеделски земи, които 

представляват маломерни имоти. 

  С Решение № 294  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  одобряване на 

техническо задание за изменение на Общ устройствен план на Община Лозница 

/ИОУП/, одобрен с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на Общински съвет Лозница, ДВ бр. 

96 от 06.12.2019 г., посл. изм. с Решение № 278 от 29.06.2022 г. на Общински съвет 

Лозница, ДВ бр. 63 от 6.08.2022 г. 

  С Решение № 295  Общински съвет – Лозница прие  информация за изпълнение на 

бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30. 06. 

2022г. 

  С Решение № 296  Общински съвет – Лозница  даде съгласие да бъде извършена  

актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на 

финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. 

  С Решение № 297  Общински съвет – Лозница  одобри проект за ПУП – План за 

застрояване на ПИ № 35715.26.445 в землището на с. Каменар, Община Лозница. 

   С Решение № 298 Общински съвет – Лозница одобри  проект за ПУП – План за 

застрояване на ПИ № 10759.72.340 в землището на с. Веселина, Община Лозница. 

  С Решение № 299 Общински съвет – Лозница даде съгласие за изменение на ОУПО 

на Община Лозница и изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ 

17498.47.2,    с. Градина, Община Лозница. 

  С Решение № 300 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  отдаване под наем без 

търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост  на „ЗДРАВЕ  - 

СТОЯНОВИ ИС-Е – МЕДИКО ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“ СД.  

  С Решение № 301 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на 

общински имоти – чрез търг с явно надаване . 

   С Решение № 302 Общински съвет – Лозница разгледа и одобри  молби постъпили до 

Общински съвет, относно отпускане на еднократна парична помощ. 

   С Решение № 303 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за Утвърждаване и  

дофинансиране на паралелки с пълняемост под минималния      

брой ученици в училищата от община Лозница за учебната 2022/2023 г., утвърждаване  



на групи в Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс  

Лозница и  Детска  градина  „Веселие” гр. Лозница.  

   С Решение № 304 Общински съвет – Лозница  даде съгласие за   актуализация на 

бюджета на община Лозница за 2022 г. 

   С Решение № 305 Общински съвет – Лозница  определи на дейността по предоставяне 

на топъл обяд  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси 

   С Решение № 306 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  промяна на  начина на 

трайно ползване за други земеделски нужди  на имоти общинска  публична собственост, 

представляващи  пасища, мери и пасища с храсти 

   С Решение № 307 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  предоставяне на 

земеделски земи за / Реколтиране на орехови насаждения / под аренда собственост на 

Община  Лозница.  

    С Решение № 308 Общински съвет – Лозница даде съгласие за учредяване на 

възмездно право на строеж за срок от 40 (четиридесет) години върху поземлени имоти с 

идентификатори 35715.26.445, област Разград, община Лозница, с. Каменар, м. 

„Кьоклюк Овасъ“ и 10759.72.340, област Разград, община Лозница, с. Веселина, 

местност „Кеклик“ – публична общинска собственост.  

  С Решение № 309 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  

1.Обявяването за частна общинска собственост на поземлени имоти поради промяна в 

начинът им на трайно ползване от пасища, мери и пасища с храсти  за други земеделски 

нужди – ниви, трайни насаждения и др. 

2. Отдаване под аренда на земеделски поземлени имоти, представляващи пасища, мери 

и пасища с храсти за създаване на ,,Ниви“, ,,Трайни насаждения“ и ,,друга 

селскостопанска територия“, чрез  публично оповестен  търг и определяне условията на 

търга.                                     

    С Решение № 310 Общински съвет – Лозница отмени  Решение № 309 прието с 

Протокол № 47 от 14.10.2022г. на Общински съвет Лозница. 

    С Решение № 311 Общински съвет – Лозница даде съгласие размерите на 

допълнителните трудови възнаграждения със или без постоянен характер на кметовете 

на кметства да се определят от кмета на общината, съгласно действащата нормативна 

уредба за заплащане на труда  и вътрешните правила за организация на работната заплата 

в община Лозница 

    С Решение № 312 Общински съвет – Лозница одобри общата численост на ЦПЛР - 

ОДК гр. Лозница като я увеличава с 1 щатна бройка за длъжност „хигиенист“ 

    С Решение № 313 Общински съвет – Лозница даде съгласие за кандидатстване на 

Община Лозница с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа 

в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: 

„Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на 

достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване 

и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на 

системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална 

закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно 

положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, 

ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане 



на дългосрочни грижи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-

2027 г. 

    С Решение № 314 Общински съвет – Лозница даде съгласие за кандидатстване на 

Община Лозница с проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност 

за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 

27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане 

   С Решение № 315 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на 

общински имоти – чрез търг с явно наддаване. 

 

   С Решение № 316 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на УПИ X в 

кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 317 Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на УПИ IX 

в кв. 94, находящ се в гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. 

    С Решение № 318  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на УПИ V 

в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 319  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на УПИ VI 

в кв. 28, находящ се в с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 320  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на ПИ с 

идентификатор 17066.93.120, находящ се в с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. Разград. 

  С Решение № 321  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  продажба на ПИ с 

идентификатор 73002.14.1, находящ се в с. Трапище, общ. Лозница, обл. Разград. 

  С Решение № 322  Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на ПИ с 

идентификатор 73262.29.5, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград. 

  С Решение № 323  Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на ПИ с 

идентификатор 73262.29.7, находящ се в с. Тръбач, общ. Лозница, обл. Разград. 

   С Решение № 324  Общински съвет – Лозница даде съгласие за 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“.   

   С Решение № 325  Общински съвет – Лозница даде съгласие за разпределение на 

средствата за капиталови разходи, предоставени в изпълнение на чл.1,т.1 на 

Постановление на Министерски съвет № 229 от 29. 07. 2022г.   

   С Решение № 326  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  отдаване под наем на 

общински имот – чрез търг с явно наддаване . 

   С Решение № 327  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  актуализация  на 

бюджета на Община Лозница за 2022г. 

   С Решение № 328  Общински съвет – Лозница даде съгласие за издаване на Акт за 

възлагане от Кмета на община Лозница за осъществяване на услуга от общ икономически 

интерес – Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания, която ще се предоставя 

в рамките на проект BG05SFPR002-2.001-0026 „Грижа в дома в община Лозница”, 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 



BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, финансиран по Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027 г. 

   С Решение № 329  Общински съвет – Лозница прие годишен план за ползване на 

дървесина за 2023г. от горите , собственост на Община Лозница . 

    С Решение № 330  Общински съвет – Лозница прие  енергийната ефективност на 

Община Лозница за 2023 година и годишен отчет за 2022г. 

    С Решение № 331  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  преименуване на 

улица в гр. Лозница. 

    С Решение № 332  Общински съвет – Лозница даде съгласие за предоставяне на 

земеделски земи за / Реколтиране на орехови насаждения / под аренда собственост на 

Община  Лозница.  

    С Решение № 333  Общински съвет – Лозница даде съгласие за отдаване под аренда 

на земеделски земи, представляващи  пасища, мери  и пасища  с храсти за създаване на 

ниви, трайни насаждения и друга селскостопанска територия, чрез публично оповестен 

търг и определяне условията на търга.      

   С Решение № 334  Общински съвет – Лозница даде съгласие за  прекратяване на 

съсобственост между община Лозница  и физически лица чрез продажба частта на 

общината. 

    С Решение № 335  Общински съвет – Лозница даде съгласие за продажба на 

поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. 

    С Решение № 336  Общински съвет – Лозница  изменени  решение  № 327 по  

Протокол  № 49 от 30.11. 2022г.на Общински съвет – Лозница. 

    С Решение № 337  Общински съвет – Лозница  отмяна на решение  № 333  прието с 

Протокол  № 49 дш 30л11л 2022г. на Общински съвет гр. Лозница. 

    С Решение № 338  Общински съвет – Лозница  прие програма за енергийната 

ефективност на Община Лозница. 

   С Решение № 339  Общински съвет – Лозница  прие  годишна програма за развитие на 

читалищната  дейност на територията на Община Лозница  за 2023г. 

  С Решение № 340  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за кандидатстване на 

Община Лозница по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-

2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027 г. с проектно предложение „Бъдеще за децата в община Лозница“ 

  С Решение № 341  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за  кандидатстване на 

Община Лозница с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в 

Община Лозница“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма 

„Развитие  на човешките ресурси” 2021-2027 г.   
   С Решение № 342  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за  промяна на начина на 

трайно ползване на 3 / Три / броя Общински имоти.  

   С Решение № 343  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за  предоставяне на 

земеделски земи под аренда собственост на Община  Лозница за 6 / Шест/ години.  

   С Решение № 344  Общински съвет – Лозница  даде съгласие за предоставяне право 

на безвъзмездно ползване на имоти представляващи публична общинска собственост. 

Отчетът за Бюджета за Общински съвет – Лозница, за цялата година е 213 297 лв. 

53 219 лв. – еднократни помощи  



 

Общия брой решения минали през сесия са 130 /сто и тридесет/, от които имаме 5 /пет/ 

решения върнати за ново обсъждане. – ,решение № 214, относно: Отменя Решение  № 

212 по Протокол № 36 от 31.12.2021 г. на Общински съвет Лозница. 

   ,решение № 250, относно: отмяна на Решение № 244 и Решение № 245 приети с 

Протокол № 39 от 31.03.2022г. на Общински съвет Лозница.,  решение № 283, относно: 

отмяна на Решение № 274 прието с Протокол № 42 от 29.06.2022г. на Общински съвет 

Лозница., решение № 310, относно:  отмяна на Решение № 309 прието с Протокол № 47 

от 14.10.2022г. на Общински съвет Лозница., 

решение № 337, относно:  отмяна на решение  № 333  прието с Протокол  № 49 дш 30л11л 

2022г. на Общински съвет гр. Лозница 

Проведените заседания на постоянните комисии от м. Януари 2022г. до м. декември 

2022г. са както следва: 

ПК 1 – 13 заседания  

ПК 2 – 13 заседания 

ПК3 – 13 заседания 

ПК 4 – 12 заседания 

ПК 5 – 13 заседания 

ПК 6 – 13 заседания 

ПК 7 – 13 заседания 

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона  

за местното самоуправление и местната  администрация и чл. 20 , ал. 1, т. 16  от 

правилника за организация и дейност на ОБС – лозница , неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация,  Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет град Лозница и неговите комисии. 

 

       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  26. 01. 2023 г.  
 



 

 


