
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  33/14.05.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 14.05.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе извънредно 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  ТРЕТА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  –  Кмет  на  Община 
Лозница, относно:  Промяна на Решение № 199/27.03.2009 год. По Протокол № 20 
на ОбС – Лозница. 
………………………………………………………………………………………………………………….

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

Гласували –  16 Общински съветника
„ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5

РЕШЕНИЕ № 318
14 Май 2010 год.

Във връзка  с реализацията на проект рег.  № BG161PO001/4.1-01/2007/003 
„Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за 
осигуряване на качествено образование и социално включване”, Приоритетна ос 4 
„Местно  развитие  и  сътрудничество”,  Операция   4.1  „Дребномащабни  местни 
инвестиции”,  финансиран  съгласно  Договор  №  BG  161PO001/4.1-01/2007/010 от 
02.06.2008г.  между Община Лозница и МРРБ за предоставяне на  безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, на 
основание чл. 21 ал. 1 т.  10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40 ал. 1 от Закона за 
общинските бюджети, чл. 17 ал. 1, 2 и 3, чл. 19 а от Закона за общинския дълг, се 
прие РЕШЕНИЕ № 199 по протокол № 20/27.03.09 г. със срок за възстановяване на 
дълга – 02.10.2010 г. 

Във  връзка  с  подписан  анекс  за  удължаване  срока  на  горе  цитираният 
договор с два месеца, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 от Закона за 



местното  самоуправление  и  местната  администрация  и  със  11  гласа  „ЗА”, 
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5, Общински съвет - Лозница

РЕШИ
1.  Удължава срока за възстановяване към  “Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД на поетия общински инвестиционен дълг 
от 480 000  /четиристотин  и  осемдесет  хиляди/  лева, за  осигуряването  мостово 
финансиране  за изпълнение на  одобрен  проект  „Обновяване  и  оборудване  на 
образователна инфраструктура  в община Лозница за осигуряване на качествено 
образование и социално включване” до 02.12.2010 год.

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


