
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  5 / 23.12.2019 год. 
 

        Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  23. 12. 2019 година / понеделник/ от 09.00 часа 
проведе заседание. 

 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   
            

 Председател на Общински съвет откри извънредното заседание и предложи същото да протече при 
следния: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет – 

Лозница, относно: Определяне на представители на община Лозница в Сдружение ,,Толерантност“. 

……………………………………………………………………………………...................................... 
 

           Г-н Ибрахим Ахмед – Председател на ОБС - Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка. 
 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 
 

 

 

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

23 Декември  2019 год. 
 

  Сдружение ,,Толерантност“ е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 

обществено полезна дейност в полза на българските общини, подобряване на информационната 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Въздържал се 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



среда в тях и реализиране на съвместни проекти. Общото събрание се състои от представителите на 

общините – членове на сдружението, които се избират с Решение на Общински съвет.  

           Общото събрание: 

- Приема, изменя и допълва устава на сдружението; 

- Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; 

- Приема решения за създаване и закриване на постоянни комисии; 

- Приема програмата за дейността на сдружението;приема годишния бюджет на 

сдружението и отчета за неговото изпълнение;взима и други решения, съгласно 

правомощията му, посочени в устава. 

           В Общото събрание, общината има право на един глас. Правото на глас се упражнява от 

делегата на общината. 

           С оглед сроковете за конституиране на новите управителни органи на сдружението и във 

връзка с гореизложеното, Общински съвет - Лозница  

 

РЕШИ: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, за делегат на община Лозница в 
Сдружение ,,Толерантност“ господин Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница. 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседание на 
Общото събрание, той да бъде заместван от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – Председател 
на Общински съвет – Лозница. 

 

 

     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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                          A. Салиева                                                  И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на  27/12 /2019 г. 


	„ПРОТИВ” – 0

