
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 ТРЕТА ТОЧКА: . Докладна записка от Севгин Шукри  –Кмет на Община 
Лозница Относно: Съкращаване на щата в  ЦПЛР – ОДК гр. Лозница, общ. Лозница 

   

 Г-н Севгин Шукри  –Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

Г-н Ибрахим Ахмедов – Председател на Общинския съвет подложи на гласуване 
допълнението към докладната записка съкращението на щата да влезе в сила  от 
01.07.2019г. Общински съвет Лозница със 15 - гласа „ЗА”, „ПРОТИВ-0”, „ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ”- 0 прие допълнението към докладната 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  14 

„ЗА” – 11 

„ПРОТИВ” – 1 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 

 

 

 

 

 

 

 

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 ОТСЪСТВА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ПРОТИВ 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



РЕШЕНИЕ № 420 

25 Юни  2019 год. 
 

През 2014 г. Общински съвет - Лозница е приел Решение № 251 по Протокол          
№ 41 от 14.03.2014 г., с което е увеличил щата в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница с 1 бройка 
„хигиенист“. От тогава е изминал дълъг период от време, през който съществено е 
намалял обема от работа, свързана с почистването на Центъра за подкрепа за 
личностно развитие, което е основната трудова функция на тази длъжност. Видно от 
докладната на Директора на ЦПЛР – ОДК гр. Лозница – Айше Хасанова Сали, през 
настоящата учебна 2018/2019г. в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница, функционират 23 групи 
по интереси по следните направления „Наука и технологии”, „Изкуства” и „Спорт”, 
дейностите на групите се провеждат в различни бази извън сградата на ЦПРЛ - ОДК 
гр. Лозница, а именно в училища, градски стадион, детска градина и читалище. Към 
момента сградата на ЦПРЛ – ОДК гр. Лозница не се използва, поради което е 
отпаднала и необходимостта от нейното хигиенизиране, съответно на това няма и 
необходимост от „хигиенист“, който да осъществява дейността по почистването. В 
случай на възникнала необходимост посочената дейност може да бъде извършвана 
спорадично, чрез лица назначени по програми за временна заетост.  

Поради недостиг на средства по разходите при изпълнение на дейността на 
ЦПЛР – ОДК гр. Лозница, както и с цел оптимизация и ефикасност на работния 
процес, предлагам съкращаване на щата  в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница с 1 бройка „ 
хигиенист“ .  
     Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Лозница:  
 

Р Е Ш И: 

 

    Приема следното ИЗМЕНЕНИЕ в одобрената Структура и обща численост на ЦПЛР 
– ОДК гр. Лозница, както следва:  

1. Съкращава 1 (една) щатна бройка за длъжността „хигиенист“ в ЦПЛР – ОДК гр. 
Лозница, считано от 01.07.2019 г. 

 

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” – 1

