
 

Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  56 / 30.  01.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  30. 01.  2019 година / сряда/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
                                                  

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  Утвърждаване  размера на 
индивидуалните трудови  възнаграждения  на кмета на Общината  и кметовете в 
община Лозница.  
…………………………………………………………………………………………………………............ 
 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
Г-жа  Паисиева  - Директор „Финанси и Бюджет”, също направи разяснения  по 
внесената докладна записка 

 

Г-н Ибрахим Ахмедов - Председател на ОбС даде думата на председателите на 
постоянните комисии за становище  
 

Севджан Мехмед – Председател на ПК по стопанисване на общинското имущество и 
приватизация на общинската собственост –5 гласа „ЗА” 
 

 Атанас Чопаков – секретар на ПК по бюджет, концесии, контрол по цените, 
местните данъци и такси в общината –3 гласа  „ЗА”  
 

Ниязи Ниязиев – председател на ПК по образование, култура, туризъм, духовни 
ценности, физкултура и спорт –3 гласа  „ЗА” , 1 – Възд. Се  
 

Данчо Йонков – общински съветник – „ Смятам, че увеличението на кмета е твърде 
високо, според мен  и кметовете по населени места  заслужават такова увеличение”. 
 

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

 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 



 

 

 

Гласували – Общински съветници  14 

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИВ” – 3 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 372 

30  Януари   2019 год. 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинският съвет  определя размера на трудовите 
възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 
средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение 
на кмета на Общината.  
    С Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне на нов размер на 
минималната работна заплата за страната, Министерски съвет определи от 1 
януари 2019 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 
560 лв. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в 
организациите по §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните 
финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи. 
    Основните месечни възнагражения  на кметовете са определени с Постановление 
на МС в зависимост от броя на населението на съответното кметство и в зависимост 
от минималните и максимални размери на основни месечни заплати по нива и 
степени на служители в държавната администрация. 
    С въведената система за заплащане на служителите в държавната 
администрация е необходимо да се търси равнопоставеност при заплащане на 
труда между изборните длъжности като се използват възможностите за 
структуриране и изменение на работните заплати. 
    Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Лозница  

 

РЕШИ: 
1. Утвърждава считано от 01.01.2019 г. увеличението на  индивидуалният 

размер на трудовите възнаграждения на изборните длъжности, както 
следва:  

 
Населено място Име, презиме, фамилия  Индивидуална месечна 

заплата 2019 г.  
гр. Лозница Севгин Назъм Шукри 2150.00 лв 
с. Бели Лом Мейнхур Шевкед Али 967.00 лв. 
с. Веселина Ахмед Ибрямов Ахмедов 967.00 лв 
с. Каменар Ерол Фикрет Таксин 903. 00 лв. 
с. Сейдол Али Ахмедов Дживгов 903.00 лв. 
с. Градина Весиле Касим Муса 903.00 лв. 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  отсъства 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев против 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков против 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков против 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали ЗА    



с. Ловско Осман Салиев Гьочев 934.00 лв.  
с. Синя вода Шенол Мехмедов Етемов 967.00 лв.  
с. Трапище Айтен Якубова Исмаилова 934.00 лв. 
с. Чудомир Атче Алиева Исмаилова 903.00 лв.  
с. Гороцвет  Алтан Хюсеинов Хюсеинов 903.00 лв. 
с. Студенец Алдин Миранов Христофотов 903.00 лв.  
с. Крояч Фатме Салиева Салимова 820.00 лв. 
с. Манастирско Ремзи Неджибов Мухаремов 820.00 лв. 
с. Тръбач Неделчо Иванов Неделчев 820.00 лв. 
с. Манастирци  Мехмед Ферединов Кьоров  820.00 лв. 

 
 
       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 от обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 
 

Вярно с оригинала 

 

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

 

 

 

Решението е обявено на  06/02 /2019 г. 
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