
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  6 / 30.12.2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация на  30. 12. 2019 година /понеделник/ 

от 09.00 часа проведе  заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветници.   
            

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

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

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

ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Мехмед Билялов – Зам. кмет на община Лозница 
относно: Приемане на нова Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане на територията на община Лозница 

 

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

     Г-н Мехмед Билялов – Зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна-

записка. 
     Г-жа Данаила Савова – Петрова, директор Д-я „МРЕУТСД“, също направи разяснение 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  14 – Общински съветници  

 „ЗА” – 14 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

  

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев отсъства 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков отсъства 

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 ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



РЕШЕНИЕ № 19 

30 Декември  2019 год. 
 

        Действаща  Наредба №  4 за разрешаване, функциониране и премахване на временни 
съоръжения за търговия на територията на община Лозница е  приета с Решение № 257 от Протокол 
№ 28 / 29.01.2002 г. на Общински съвет – Лозница,  като от  датата на издаването й до настоящия 
момент не е променяна или допълвана.     

        Наредбата  предвижда  конкурсна процедура за поставянето на преместваеми обекти и 
съоръжения на територията на община Лозница, която по своето естество е твърде тромава, а 
предвидените срокове – много дълги. Липсва изчерпателна дефиниция на видовете преместваеми 
обекти, изискванията към тях, задълженията на лицата, на които е издадено разрешение за 
поставяне,  както и подробности относно реда за премахването на обектите. 
        Във връзка с  това възниква обективна потребност  от приемане на нов нормативен  
административен акт,  уреждащ реда и условията за поставяне на преместваемите обекти.  
        Причините и мотивите, обосноваващи приемането на нова наредба, се свързват с 
необходимостта от облекчаване  тромавостта на досегашната  процедура, скъсяване  на 
предвидените в нея срокове и подробно разписване на детайлите, които касаят преместваемите 
обекти, схемите за тяхното поставяне и премахването им.      

         В съответствие с разпоредбата на чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, гласяща, че 
„нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на 
последващ нормативен акт“,  Общинският съвет следва да приеме нова наредба, с която да се отмени 
досега действащата Наредба № 4 за разрешаване, функциониране и премахване на временни 
съоръжения за търговия на територията на община Лозница. 
        С оглед на изложеното и на основание  чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, 
ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Лозница  
 

      

РЕШИ: 
     ИЗДАВА  нова Наредба № 4 за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи 
на градското обзавеждане на територията на община 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  03/01 /2020 г. 


	„ПРОТИВ” – 0

