
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  52 / 13. 02. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  13. 02. 2023 година /понеделник /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 ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ в подкрепа на пострадалите от 

земетресението в Република Турция. 

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

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

записка. 

Александър Калинов – общински съветник –  „Трагедията наистина е огромна, но аз ще 

гласувам Против, защото искам да се посочи друга банкова сметка“ . 

Ниязи Ниязиев  – общински съветник – „Нека да гласуваме и за Сирия също да има 

някаква  помощ все пак земетресението не е само във Турция.“ 

Гюлтен Еминова – Секретар на Община Лозница  - Само БЧК има направена  

организация за Сирия чрез смси, знаете, че там е военно положение  и не е разрешено 

други организации да предприемат действия .“ 

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов Възд. Се  

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев Възд. Се  

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков Възд. Се  

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб Възд. Се  

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова Възд. Се  

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут Възд. се  

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Против  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 9 

 „ПРОТИВ” – 1 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

13 Февруари  2023 год. 

 

На 6 февруари, в 4.17 ч. местно време, Република Турция бе разтърсена от силен трус с 

магнитуд 7,7 и епицентър в град Пазарджък, окръг Кахраманмараш. Около девет часа по-

късно, в 13.24 ч., ново силно земетресение с магнитуд 7,6 разтърси същия регион. Двата труса 

засегнаха общо десет окръга в Южна Турция, като убиха хиляди хора, раниха десетки хиляди 

и нанесоха тежки материални щети. По последни данни загиналите в Р. Турция са над 13 000 

души, а ранените при бедствието над 60 000 души, разрушени са около 6000 сгради.  

    Предполага се, че стотици семейства все още са затрупани под развалините, трагедията и 

ужасът са неописуеми, болката на хората безконечна.  

    В нашата страна вече са започнати редица акции в помощ на пострадалите от 

земетресението в това число – Български червен кръст, политически организации, 

доброволци и други като се събират дрехи, храна и се осъществява финансова подкрепа чрез 

изпращане на смс – и и преводи по специална дарителска банкова сметка.  

    Изразяваме своите най-искрени съболезнования и съчувствие в тази трагична ситуация и 

считаме, че Община Лозница, също трябва да бъде съпричастна като подпомогне 

пострадалите от земетресението с финансови средства.  

    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общински съвет – 

Лозница  

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Лозница да дари в подкрепа на пострадалите от земетресението в 

Р. Турция, парична сума в размер на 10 000.00 лв. / десет хиляди лева/, която да бъде 

преведена по следната банкова сметка :  

 

„Търговска банка Д“ АД  

 

IBAN BG 96 DEMI 92405000309448 

BIC DEMIBGSF 

 

2. Възлага на кмета на община Лозница да предприеме съответните действия с цел 

изпълнение на настоящото действие.  

 

     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  14. 02. 2023 г.  



 

 


