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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  53 / 27. 02. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  27. 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община 

Лозница, Относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно 

член 27, ал. 3 от Закона за социалните услуги 

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

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  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 362 

27 Февруари  2023 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 отсъства 

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    



Предоставям на Вашето внимание предложение за създаване на Съвет по 

въпросите на социалните услуги в Община Лозница. Създаването на този Съвет се 

обуславя от чл. 27 от Закона за социалните услуги. Съгласно посочената разпоредба, той 

има следните функции: 

-  подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско ниво; 

-  подпомага извършването на анализ на състоянието и ефективността на 

социалните услуги, които са предоставят на територията на общината; 

- разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на 

социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.  

-  В чл. 26 на Закона за социалните услуги е регламентиран съставът на Съвета 

по въпросите на социалните услуги, който включва представители на:  

- териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, 

Министерството на вътрешните работи и други държавни органи; 

- частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта; 

- юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; 

- лицата, ползващи социални услуги; 

- висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината 

и областта. 

Община Лозница извърши предварително проучване, като уведоми писмено 

горепосочените институции и организации, които от своя страна излъчиха 

представители в Съвета по въпросите на социалните услуги.  

 

        Във връзка с гореизложеното Общинският съвет  

РЕШИ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет – Лозница:  

 

 

Дава съгласие Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лозница да бъде 

в следния състав:  

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ – Гюкчан Ахмед - зам.-кмет в Община Лозница 

 

      ЧЛЕНОВЕ:  

1. Юмер Мехов – ст. експерт в Община Лозница 

2. Мирослава Цонева – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания 

и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ Разград 

3. Христина Христова-Исмаилова – заместник-директор на СУ „Христо Ботев“ гр. 

Лозница 

4. Нергис Тюркоглу – главен инспектор в дирекция МД в РЗИ Разград 

5. Леман Османова - секретар на МКБППМН при Община Лозница 

6. Маргарита Минкова – председател на общинската организация на „Съюза на 

инвалидите в България“ гр. Лозница 

 



Възлага на Кмета на Община Лозница да извърши последващи действия по 

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. 

Решението е обявено на  27. 02. 2023 г.  
 


