
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  3 / 15.  11.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация на  15. 11.  2019 година / петък/ 
от 14.00 часа проведе извънредно  заседание. 

 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
            

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Ибрахим  Мехмедов  Ахмедов – Председател на 
Общински съвет гр. Лозница, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Лозница в 
Областния съвет за развитие на област Разград.  
………………………………………………………………………………………………….......................... 
   

Г-н Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет гр. Лозница направи разяснения по внесената 
докладна-записка. 
      Постъпи предложение от общинския съветник Севджан Мехмед, представител от Общински 
съвет – Лозница в Областния съвет за развитие на област Разград да бъде Хасан Хасанов, а при 
невъзможност за участие в заседанията на ОСР, той да бъде заместван от Гюнер Ибрахим. 
Направеното предложение бе прието единодушно от присъстващите съветници.  
 

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 отсъства 

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 отсъства 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



РЕШЕНИЕ № 3 

15 Ноември  2019 год. 
 

 

      В Общинска администрация – Лозница е постъпило писмо с Вх. № 06-00-157/04.11.2019 г. с 
което Областният управител на Област Разград, в качеството си на Председател на Областен съвет за 
развитие на област Разград, моли, още в първото заседание на Общински съвет – Лозница да бъде 
включена в дневния ред точка за вземане на решение за определяне на представител от Общински 
съвет – Лозница в Областния съвет за Развитие на област Разград, за да бъде проведено заседание на 
ОСР в началото на месец декември, 2019 г., също така трябва да се определи и негов заместник за 
осигуряване на представителство в извънредни случаи като болнични, командировки и отпуски. 
      Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие членове на областния съвет за развитие са кметовете 
на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делигирани 
представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите на национално равнище. 
      На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка със чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 
3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие членове на областния съвет за 
развитие, Общински съвет – Лозница 

 

РЕШИ: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯ представител на Общински съвет – Лозница в Областния съвет за развитие на 
област Разград в лицето на Хасан Сейханов Хасанов; 

2. При невъзможност на представителя по т. 1 за участие в заседанията на ОСР, той ще бъде 
заместван от Гюнер Мустафа Ибрахим. 

 

     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  21/11 /2019 г. 
 

 

 

 


	„ПРОТИВ” – 0

