
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  62 / 30.  05.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 30.  05. 2019 година 

/четвъртък / от 09,00 часа проведе  редовно заседание. 
 

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници, както следва: 
 

 

 

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 ОСМА ТОЧКА: Издаване на запис на заповед от Община Лозница в полза на ДФ „ 
Земеделие” , обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP 001-7.001-0029 

от дата: 07.05.2019г. по подмярка  7.2 на мярка 7 за Проект „ Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” , сключен между Община 
Лозница и ДФ „ Земеделие” – Разплащателна агенция.        
 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община 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 – Общински съветници  12 

„ЗА” – 12 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

 

 

Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ОТСЪСТВА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ОТСЪСТВА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ОТСЪСТВА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ОТСЪСТВА 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



РЕШЕНИЕ № 415 

30  Май  2019 год. 
 

На 7 май 2019 г. между Община Лозница и Държавен фонд „Земеделие” се 
сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-7.001-0029 от дата: 07.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за 
реализация на Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община 
Лозница”  на обща стойност  1 173 173,15 лв.  

Целта на проекта е да се повишат транспортно – експлоатационните качества и 
носимоспособността на уличната настилка, както и да се осигурят условия за 
безопасност на движението и отводняването на част от уличната настилка в четири 
населени места: град Лозница и селата Ловско, Манастирско и Чудомир.  

С реализацията на проекта ще бъдат рехабилитирани и реконструирани 
следните улици: ул. „Хр. Смирненски“ (ОК41-ОК52-OK139),   ул. „Н. Хикмет“ (ОК139-

ОК138-ОК34-ОК35) от пт 0 до пт В3, ул. "Петко Вълчев" (ОК 93-ОК 123-ОК 124-ОК 
125-                                                                                                                                                                                                 

ОК 126-ОК 127) и ул. „Кл. Ворошилов“ (ОК75-ОК74-OK8-OK84) в с.Ловско;   ул. 
"Ивайло" /пт 0 - пт 38/ и ул. "Хан Крум" /пт 38 -пт 51/ в гр. Лозница; ул. "П. Пенев" 
ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пт 0 - пт 19/ и ул. "Бели Лом" ОК 32-ОК 31 /пт 19 - пт 28/в с. 
Манастирско и ул.  "Тодор Каблешков" (ОК23-ОК21-OK20-OK19-OK18) в с.Чудомир.  

Предвид гореизложеното, на основание: чл.21, ал.1 т.10, и чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №   BG06RDNP001-7.001-0029 от 
дата: 07.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница ”, сключени между Държавен 
фонд „Земеделие” и Община Лозница, седалище и адрес на управление гр. Лозница, 
ул. „Васил Левски” № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 00050583, идентификационен номер по 
ДДС № BG000505853, представлявана от Сeвгин Назъм Шукри - Кмет на Община, 
Общински съвет – Лозница  

                                                      Р Е Ш И  : 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Лозница да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  
размер  на  16 915,00  лв. (шестнадесет  хиляди деветстотин и петнадесет лева) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0029 от 
дата: 07.05.2019 г. по подмярка 7. 2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница”, сключен между Община 
Лозница и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Лозница да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0029 от 
дата: 07.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

     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 Административно-

процесуалния кодекс. 
 

Вярно с оригинала 

 

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


	„ПРОТИВ” – 0

