
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  31/26.03.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 26.03.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 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  СЕДМА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Участие в учредително събрание на сдружение с нестопанска 
цел  в  обществена  полза  „Местна  инициативна  група  –  Лозница  и  Самуил”  по 
Програма „ЛИДЕР” от ПРСР 2007-2013
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри Възд. се
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин ЗА
7 Сали Сали отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували –  15  Общински съветника
„ЗА” – 14
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РЕШЕНИЕ № 304
26 Март 2010 год.

Община Лозница е водеща организация за реализацията на Проект № 431-2-03-
73/18.09.08,  “Придобиване  на  умения  и  постигане  на  обществена  активност  за 
потенциална  местна  инициативна  група  на  територията  на  общините  Лозница  и 
Самуил”,  съгласно  Договор  №РД  50–297/03.06.09г.  за  предоставяне  на 
безвъзмездна  финансова  помощ  по  Програма  ЛИДЕР,  под-мярка  431-2  от 
„Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2007  –  2013  година”, 
подписан  между  Министерство  на  земеделието  и  храните,  Държавен  фонд 
„Земеделие” и Oбщина Лозница. Изпълнението на този договор трябва да доведе 
до два основни резултата, а имено: 

1.) Подготвена  и  съгласувана  с  всички  заинтересовани  страни  Стратегия  за 
Местно  Развитие  (СМР)  по  подхода  „ЛИДЕР”,  обхващаща  територията  на 
двете общини Лозница и Самуил;



2.)  Учредено  сдружение  с  нестопанска  цел  в  обществена  полза  „Местна 
инициативна група – Лозница и Самуил”, което ще управлява и прилага СМР 
по ЛИДЕР.

Учредяването  на  сдружение  с  нестопанска  цел  в  обществена  полза  „Местна 
инициативна група – Лозница и Самуил” ще се проведе  при следния дневен ред:     

1. Обсъждане и приемане на предложения дневен ред;
2. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза „Местна инициативна група – Лозница и Самуил”;
3. Избор на председател и протоколист на учредителното събрание;
4. Приемане на Устав на Сдружението;
5. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник-

председател. 
6. Избиране на Контролен съвет – членове, председател и заместник-

председател. 
7. Определяне размер на членския внос;
8. Упълномощаване на избрания председател на Управителен съвет на 

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна 
група – Лозница и Самуил” да подаде всички необходими документи и да 
регистрира Сдружението в Разградски окръжен съд;

9. Подписване на устав и учредителен протокол;
10.Закриване на учредителното събрание;
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 15, чл. 22, ал. 1 от Закона 

за  местното  самоуправление  и  местната  администрация,  и  със  14  Гласа  „ЗА”, 
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1, Общински съвет - Лозница

РЕШИ
1. Община Лозница да вземе участие в учредителното събрание на „  Местна 

инициативна  група  –  Лозница  и  Самуил”,  като  представител  на  местната  власт, 
съгласно  изискването  на  Наредба  №14  от  03.04.2008  г.  и  Наредба  №23  от 
18.12.2009 г. на Министъра на МЗХ;

2.  Определя  за  свой  представител  в  Учредитеното  събрание   на  „  Местна 
инициативна група – Лозница и Самуил” Айхан Мустафов Хашимов Кмет на Община 
Лозница;

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

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


