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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 
ПРОТОКОЛ 

№  1/08.11.2007 г. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на 08.11.2007 година /четвъртък/ от 
10.00 часа проведе поредното си  заседание. 

На заседанието присъстваха 17 Общински съветника. 
На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи 
същото да протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………… 
ПО ВТОРА ТОЧКА - Избор на Председател на Общински съвет на Община Лозница. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

След приключване на гласуването избраната за целта комисия обяви резултата 
от проведеното тайно гласуване, както следва: 
  
 

За Ибрахим Ахмедов  
 
От гласували 17 Общински съветника 
 „ЗА” - 12  

 „ПРОТИВ” – 5 
РЕШЕНИЕ №  1 

08 Ноември 2007 г. 
 

 Областният управител на Област Разград, свика заседание на новоизбрания 
Общински съвет на Община Лозница, на същото присъстваха 17те новоизбрани 
общински съветници, новоизбрания Кмет на Община Лозница и новоизбраните 
Кметове на населените места в общината,  след полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 
от ЗМСМА,  и по втора точка от приетия дневен ред - избор на Председател на съвета, 
г-н Сали Салиев – Общински съветник от квотата на ПП „ДПС” предложи за 
Председател на съвета да бъде избран г-н Ибрахим Ахмедов – Общински съветник от 
квотата на ПП „ДПС”. За целта бе избрана 5-членна комисия, която проведе избора и 
обяви резултата. 
 Във връзка с гореизложеното и на основание  чл. 24, ал. 1, чл. 22, ал. 1 от Закона 
за местото самоуправление и местната администрация със 12 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, 
Общински съвет на Община Лозница 
 

РЕШИ 
  1. Избира за Председател на Общински съвет на Община Лозница г-н Ибрахим 
Мехмедов Ахмедов. 
 2. 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. 
 
  

 
 
Вярно с оригинала 

 
 Техн. Сътрудник:    Председател на ОбС: 
       Ф. Исаева                       И. Ахмедов 


