
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  64 / 25.  06.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 25.  06. 2019 година/вторник / 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 извънредно заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – 

Председател на Общински съвет – Лозница, относно: Приемане на Декларация от 
Общински съвет – Лозница. 
 

Г-н Ибрахим Мехмедов Ахмедов – Председател на Общински съвет – 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  15 

„ЗА” – 15 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 418 

                                               25 Юни  2019 год. 
 

     В Общинска администрация – Лозница е внесена подписка от жителите на селата 
Ловско и Студенец, с искане за ремонт на Път III – 206 Пороище – Студенец – Ловско 
– Лозница, който е част от републиканската пътна мрежа. 

 

 

 

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 ЗА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ОТСЪСТВА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



    Жителите и гостите на селата Ловско и Студенец, както и всички потърпевши от 
изключително лошото състояние на горепосочения път, отправят своята колективна 
молба за предприемане на спешни мерки за извършване на основен ремонт. 
     Пътят не е ремонтиран основно през последните години, правено е само частично 
закърпване на дупките, но предвид интензитета и натовареността на движението по 
него, закърпените участъци много бързо се изронват отново. Състоянието на 
асфалтовата настилка е крайно незадоволително с много дупки, неравности, 
затлачени канавки, непочистени храсти, което води до повреди на минаващите по 
този път транспортни средства.   
     Пътният участък е опасен и движението по него, може да предизвика тежки 
произшествия и да бъдат отнети човешки животи, ако не бъдат взети съответните 
мерки. 
     Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за 
поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройство,  поддържането и текущият ремонт на  републиканските 
пътищата се организира и осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура“, затова 
предлагам Общински съвет – Лозница да изрази своя протест срещу безобразното 
състояние на Път III – 206 Пороище – Студенец – Ловско – Лозница, който е част от 
републиканската пътна мрежа, чрез приемане на ДЕКЛАРАЦИЯ, която да бъде 
представена пред Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.  
     Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2,  Общински съвет – 

Лозница  
 

 

Р Е Ш И : 
 

Приема ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет – Лозница.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ - дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд - гр. Разград. 
 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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


	„ПРОТИВ” – 0

