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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№1 / 05.  11.  2019 год. 
 

 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл.32, ал.1, от Закона за 
Администрацията, чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Заповед № РД-20-015/ 31.10. 2019 год. На Областния управител на 
Област Разград на 05.11.2019 година / вторник/ от 15.00 часа проведе първото си 
заседание, при следния дневен ред обявен в заповедта: 
          1. Полагане на клетва от Общинските съветници, Кмета на общината и 
Кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

 2. Избиране на Председател на Общинския съвет. 
 3. Други 

 

ДНЕВЕН  РЕД 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ВТОРА ТОЧКА – Избор на Председател на Общински съвет на Община Лозница. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Г-н Али Муса Булут - Председателстващ заседанието на ОбС- Лозница , даде 
думата за предложения за Председател на ОбС. 
 

Направиха се следните предложения: 
Г-н  Мехмед Ибрямов  – Общински съветник от квотата на ПП „ ДПС”: 
„- Предлагам  за Председател на Общински съвет на Община Лозница г-н 

Ибрахим Ахмедов – Общински съветник от квотата на ПП „ДПС”. 
 

Други предложения не бяха направени. 
 

Г-н Али Муса Булут - Председателстващ заседанието на ОбС- Лозница  - „ - Тъй като 
предложението за председател на Общински съвет е само едно предлагам вота да 
бъде явен“ - г-жа Нурие Црънгалова – Зам. Областен управител  подкрепи 
предложението на Г-н Али Булут за явно гласуване, съветниците от новоизбрания 
Общински съвет също подкрепиха явното гласуване. 
 

След направеното предложение  със 9 гласа  „ ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ ВЪЗДЪРЖАЛИ 
СЕ” – 5  

Новоизбраните общински съветници  предложиха да бъде избран  за Председател 
на Общински съвет Лозница  Г-н Ибрахим Ахмедов  за мандат 2019/ 2023 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ №1 

05 ноември 2019 год. 
 

Областният управител на Област Разград, свика заседание на новоизбрания 
Общински съвет на Община Лозница, на същото присъстваха 15те новоизбрани 
Общински съветници, новоизбрания Кмет на Община и новоизбраните Кметове на 



населените места в общината, след полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, 
по втора точка от приетия дневен ред – избор на Председател на съвета, г-н Мехмед 
Ибрямов - Общински съветник от квотата на ПП „ДПС” предложи за председател на 
съвета да бъде избран г-н Ибрахим Ахмедов – Общински съветник от квотата на ПП 
„ ДПС”, след явно гласуване със 9 гласа  „ ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 

5, предложението му бе прието. 
 Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.24, ал.1, чл.22, ал.1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация със  9 гласа  „ ЗА”, 
„ПРОТИВ” – 1, „ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5, новоизбраният Общински съвет на гр. 
Лозница 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Избира за Председател на Общински съвет на Община Лозница г-н Ибрахим 
Ахмедов 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

3. 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:              Председателстващ на ОбС: /П/ 

      A. Дживгова                                                        А. Булут 

 


	ДНЕВЕН  РЕД

