
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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА - Разглеждане на молба от Хасан Ибрям Хасан от с. 
Бели  Лом,  подадена  до  Президента  на  РБ,  относно:  опрощаване  на  публични 
вземания – дължими ЗО.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, 
Гласували –  14  Общински съветника
„ЗА” – 14
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 309
26 Март 2010 год.

В общински съвет на Община Лозница постъпи писмо от Администрация на 
Президента,  относно:  молба  на  Хасан  Ибрям  Хасан  от  с.  Бели  Лом,  Община 
Лозница, в която молителят моли за опрощаване на здравните му осигуровки. След 
като  бе  събрана  и  разгледана информация за  цялостното имотно състояние  на 
лицето – молител, становище на НАП, Становище на Кмета на населеното място – 
с. Трапище, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление  и  местната  администрация,  и  със  14  гласа  „ЗА”,  ПРОТИВ  –  0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, Общински съвет на Община Лозница

РЕШИ
1. Общински съвет на Община Лозница изразява становище, че не следва да 

се  опрощават  задълженията  на  лицето  Хасан  Ибрям Хасан  от  с.  Бели  Лом,  за 
дължими здравни осигуровки, поради факта, че същият е работоспособен и може 
да посрещне задълженията си към държавата.

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

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


