
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 ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно:  Приемане на Наредба за гробищни паркове и погребално – 

обредната дейност на територията  на община Лозница 
…………………………………………………………………………………………………………............ 
 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница 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” 
 

Джошкун Бахриев – Секретар на  ПК по териториално- селищно устройство, 
строителство,комунално- битово стопанство, жилищна,евроинтеграционна политика 
и транспорт – 4 гласа „ЗА” 
 

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

 

Ахмед Сабри – Преседател на ПК по селско, горско, водно стопанство и опазване на 
околната среда – 3 гласа „ЗА” 
 

След проведеното гласуване, 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 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  отсъства 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували – Общински съветници  11 

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 374 

30  Януари   2019 год. 
     
    В резултат на извършен задълбочен преглед и анализ на действащата нормативна 
уредба, е необходимо от фактическа и правна страна да се приеме Наредба за 
гробищни паркове и погребално – обредната дейност на територията на община 
Лозница. 
    Причините за приемане на Наредбата е продиктувано от фактическата 
необходимост от регламентиране на реда и условията за извършване на погребения 
на територията на община Лозница и за организация и управление на гробищните 
паркове.  
    При изработването на Проекта на Наредба за гробищни паркове и погребално – 

обредната дейност на територията на община Лозница са спазени принципите на 
необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 
субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  
    Приемането на Наредбата е необходимост, тъй като тази материя следва да бъде 
нормативно уредена с нарочна Наредба, която въвежда строго регламентирани 
условия и ред за управление на организацията на гробищните паркове и 
погребалната дейност на територията на Общината.  
    Проектът на Наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 
мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от Общинската 
администрация. След изготвянето, Проектът е публикуван на официалната интернет 
– страница на Община Лозница и е предоставен срок за предложения и становища, 
не по-кратък от 30 дни. В законоустановения тридесетдневен срок не са постъпили 
предложения и становища от граждани и юридически лица. 
   Предлаганата Наредба за гробищни паркове и погребално – обредната дейност на 
територията на община Лозница е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 
    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2,във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредба № 2 от 
21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробищата) и 
погребването и пренасянето на покойници, и при спазване на изискванията на чл. 
26 от ЗНА и чл. 75, чл. 76, чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Лозница ПРИЕМА Наредба за гробищни паркове и 
погребално – обредната дейност на територията на община Лозница. 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев отсъства 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отсъства 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков отсъства 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали ЗА    



2. Общински съвет – Лозница възлага на Кмета на Община Лозница да 
извърши всички последващи действия за изпълнение на настоящото 
Решение.  

Приложение:  
1. Проект на Наредба за  гробищни паркове и погребално - обредната дейност  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 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. 
 


	„ПРОТИВ” – 0

