
         Препис – извлечение 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 
ПРОТОКОЛ 

№  4/27.12.2007 г. 
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация на 27.12.2007 година 
/четвъртък/ от 09.00 часа проведе поредното си  заседание. 

 
На заседанието присъстваха 16 Общински съветници. 
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладна записка от Ибрахим Ахмедов - 
Председател на ОбС – Лозница, относно: Определяне на Представител на 
Общински съвет на Община Лозница в Общото събрание на НСОРБ. 
……………………………………………………………………………………………………… 

След направените изказвания и проведеното гласуване 
 Гласували 16 Общински съветници 
 „ЗА” – 16 
 „ПРОТИВ” – 0 
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

РЕШЕНИЕ № 16 
27 Декември 2007 г. 

Във връзка с проведените местни избори, предстои обновяване 
състава на най-висшия орган на НСОРБ – Общото събрание. Съгласно чл. 12, 
ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама 
делегати – Кмета на общината и представител на Общинския съвет. На 
основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на НСОРБ, 
в двумесечен срок след провеждане на местните избори, новоизбраният 
общински съвет следва да определи своя делегат в Общото събрание.  

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 22, 
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, и със 16 гласа „ЗА”, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, Общински съвет на Община Лозница 

РЕШИ 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на Община Лозница г-н 
АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ - Кмет на Община Лозница / по право/. 

2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 
на Общините в Република България представителя на Общински съвет на 
Община Лозница – ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ – Председател на 
Общински съвет. 

3. 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 


