
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  32/30.04.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 30.04.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 14 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 ПЕТА ТОЧКА - Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, 
относно: Актуализация на цената на транспортните услуги с училищните автобуси.
………………………………………………………………………………………………………………….

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 ЗА
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов отсъства 14 Айгюл Шюкри ЗА
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

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

РЕШЕНИЕ № 313
30 Април 2010 год.

С  решение  на  общински  съвет  преди  години  бе  прието  извършване  на 
транспортна услуга на учебни заведения срещу заплащане. Беше утвърдена цена 
1,00/км. при средни цени на горивата около 1,60 лв.. Към днешна дата тази цена 
вече  е  около  2,20  лв.  т.е.  има  увеличение  с  над  35%,  това  вече  води  към 
инкасиране на чувствителни загуби на финансови средства, за което се предлага 
актуализиране на цената на тази услуга, с горепосочения процент на завишения на 
горивата – 35%. Актуализацията на цената на транспортната услуга да бъде 1,35 
лв./км. /един лев и тридесет и пет стотинки на километър.

Предвид гореизложеното 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. Ползването на автобусите за извънучилищни мероприятия с ученици да 

става с писмена Заповед на Кмета на Община Лозница, след подадена Молба – 
искане от Директора на учебното заведение.



2.  За  извън-училищните  мероприятия  с  учащите  се  в  Общинските  учебни 
заведения освен заплащането на пробега по 1,00 лв./км/, учебното заведение да 
поема командировъчните разходи на шофьора и медицинското лице.

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


