
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  66 / 28.  08.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  28. 08.  2019 година / сряда/ 

от 10.00 часа проведе редовно (изнесено)   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 12 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 (изнесено) 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: Отчет за дейността на Общинския съвет и 
неговите комисии. 
……………………………………………………………………………………………………............... 

Г-н Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет гр. Лозница даде 
думата на Ахмед Еминов – зам. Председател на общински съвет гр. Лозница за 
разяснения по тази точка. 
  

Г-н  Ахмед Еминов – зам. Председател на Общински съвет гр. 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  12 – Общински съветника   
 „ЗА” – 12 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 426 

28 Август 2019 год. 
 

 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 отсъства 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ЗА  
5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов отсъсътва 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали отсъства    



Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 17 от Правилника за организация и дейност на 
Общински съвет на Община Лозница, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя 
и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и 
неговите комисии. 

От месец Януари до месец Юни  2019г. са проведени общо 9 заседания на 
Общински съвет и са взети следните решения: 
 

С РЕШЕНИЕ № 370/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница прие отчета на общински 
съвет за периода  м. февруари  до м. юни 2018г. 
 

   С РЕШЕНИЕ № 371/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за Изменение 
и допълнение на Наредба  12 за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Лозница. 
   

 С РЕШЕНИЕ № 372/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за 

утвърждаване  размера на индивидуалните трудови  възнаграждения  на кмета на 
Общината  и кметовете в община Лозница. 
 

С РЕШЕНИЕ № 373/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница прие Бюджета на Община 
Лозница за 2019г. 
 

С РЕШЕНИЕ № 374/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница прие Наредба за гробищни 
паркове и погребално – обредната дейност на територията  на община Лозница. 

 

С РЕШЕНИЕ № 375/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за одобряване  
на ПУП – Парцеларен  план за изграждане на оптични отклонения от опорната 
мрежа на А 1  България до БС Синя вода. 
 

С РЕШЕНИЕ № 376/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница прие  „Програма за 
управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост за 2019 година. 
 

С РЕШЕНИЕ № 377/ 30. 01.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за 

разпределение на общински жилища  в съответните  групи за 2019г. 
С РЕШЕНИЕ № 378/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница прие Отчетна форма за 2018г. 
за предоставяне на информация  относно изпълнението на програми за 
насърчаване използването  на енергията от възобновяеми  източници и биогорива 
на територията на община Лозница. 
 

С РЕШЕНИЕ № 379/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница прие плана за Енергийната 
ефективност на Община  Лозница за 2019 година  и годишен отчет  за 2018г. 
 

С РЕШЕНИЕ № 380/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница прие отчет  за състоянието  на 
общинската  собственост и резултатите от нейното управление през 2018г.  
 

С РЕШЕНИЕ № 381/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за провеждане  
на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване –  Дунав”  ЕООД, гр. Разград, и   
Оправомощи  представителя на Община Лозница да обсъжда и да гласува по 
точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. 
Разград, 
  

С РЕШЕНИЕ № 382/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница прие План  за действие за 
общинските концесии в Община Лозница. 



 

С РЕШЕНИЕ № 383/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница прие Отчета за дейността на 
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните на Община Лозница през 2018 год.  
 

С РЕШЕНИЕ № 384/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за Предоставяне   
възмездно  право на  ползване върху  имот  -  общинска частна собственост 
,находящ  се в землището     на   с.Студенец   за устройване на пчелин. 
 

С РЕШЕНИЕ № 385/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за Предоставяне 
правото на безвъзмездно управление върху недвижим имот, представляващ 
публична общинска собственост.  
 

С РЕШЕНИЕ № 386/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за отдаване под 
наем на имоти – общинска  собственост чрез  търг с явно  наддаване . 
 

С РЕШЕНИЕ № 387/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за промяна на 
статута на общински поземлен имот № І в кв. 26, с. Трапище  и вземане на решение 
за продажба.  
 

С РЕШЕНИЕ № 388/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне 
на  общински пасища,мери и ливади, считано от 01. Октомври 2019г. за 6 
(шест) стопански години. 
 

С РЕШЕНИЕ № 389/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за застраховка 
на имоти частна общинска собственост. 
 

С РЕШЕНИЕ № 390/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде  съгласие за отпускане на  
еднократни парични помощи. 
 

С РЕШЕНИЕ № 391/ 28. 02.  2019г. – ОБС Лозница даде  съгласие за 
кандидатстване  с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания в Община Самуил и Община Лозница” по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” с 
финансиране по ОПРЧР; 
 Споразумение за партньорство – Приложение ІІІ от пакета документи по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” с 
финансиране по ОПРЧР с партньор Община Самуил; 
 

С РЕШЕНИЕ № 392/ 25. 03.  2019г. – ОБС Лозница избра Гюлвер Ферхатова 
Рахимова за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Бели Лом за срок 
до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство. 
 

С РЕШЕНИЕ № 393/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница прие годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020г. на 
община Лозница за периода  01.01. 2018 – 31. 12. 2018г.  
 

С РЕШЕНИЕ № 394/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница даде предварително съгласие  
за преминаване на проектното трасе газопровода  и неговите технологични 
съоръжения през земи  от общинския поземлен фонд за обект  Газопроводно 
отклонение „Търговище” – DN250, PN 5,4 МРа.” 
 



 С РЕШЕНИЕ № 395/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за  продажба 
на жилищен имот – частна общинска собственост. 
 

С РЕШЕНИЕ № 396/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие  за прокарване  
на трасе  за външно ел. захранване на БКТП 20/0,4 кv, 630 kVa, находящ се в УПИ 
ІХ, кв. 53 гр. Лозница и трасе за водопровод , който да захранва  с вода  за битови 
и противопожарни нужди  от съществуващ водопровод от тръби ПЕВП Ф90, 
минаващ по ул.”Н.В.Вапцаров” гр. Лозница. 
 

С РЕШЕНИЕ № 397/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница прие годишен отчет за 
изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за 
управление на дейностите по отпадъците” за 2018 година. 
 

С РЕШЕНИЕ № 398/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се  в с. Трапище, ул. 
„Христо Ботев” № 22А. 
 

С РЕШЕНИЕ № 399/ 29. 03.  2019г. – ОБС Лозница даде за съгласие за 

разширение на газопреносната  инфраструктура на „Булгартрансгаз”  ЕАД 
паралелно на северния/магистрален/ газопровод до българо – сръбската граница, 
частта на трасето преминаващо през територията на община Лозница. 
 

С РЕШЕНИЕ № 400/ 19. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие да бъде внесено 
предложение до Министерство на финансите за трансформиране на 125355.00 лв. 
от целевата субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 50 от 
ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване 
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Определя 
обектите, за които се предлага да отпаднат от поименния списък за капиталови разходи   с 
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи 
 

С РЕШЕНИЕ № 401/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за учредяване 
на безсрочен  възмезден сервитут върху  имот общинска собственост – горска 
територия, необходим за изграждане на национален обект : „Разширение на 
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД,  паралелно на 
северния/магистрален/ газопровод по българо – сръбската граница.”  
 

  

С РЕШЕНИЕ № 402/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за изработване 
на подробен  устройствен  план /ПУП/ - План за застрояване на имот  №  
73002.62.101 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. 
Трапище, община Лозница, област Разград и определяне на ново конкретно 
предназначение на имота в „Територия за възстановяване  и рекултивация.” 
 

С РЕШЕНИЕ № 403/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се  в с. Трапище, общ. 
Лозница, обл. Разград, ул. „Пейо Яворов” №  30 А. 
 

С РЕШЕНИЕ № 404/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на 
поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи  се  в землището на 
с.Манастирци, с. Бели лом, с.Тръбач, с. Чудомир и гр. Лозница. 
 

С РЕШЕНИЕ № 405/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне 
възмездно право на ползване върху имот – общинска частна собственост,  находящ 
се  в землището на с. Манастирско, за устройване  на пчелин. 

 



С РЕШЕНИЕ № 406/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне 
на земеделски земи -  собственост  на Община Лозница под аренда, за 10 (десет) 
години считано от 01. 10. 2019г. 
 

С РЕШЕНИЕ № 407/ 30. 04.  2019г. – ОБС Лозница прие  на  Плана за развитие 
на социалните услуги в община Лозница през 2020г. 
 

С РЕШЕНИЕ № 408/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие да се извърши 
промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 24092.501.191 / 
двадесет четири хиляди  деветдесет и две точка петстотин и едно точка сто 
деветдесет и едно/, с площ 1011 /хиляда и единадесет/ кв.м., начин на трайно 
ползване : „Ниско застрояване“, намиращ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. 
Разград, ул. „Люляк“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-

18-32/10.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, притежаващ Акт за  
общинска частна собственост № 129/07.10.2008 г., при граници и съседи: имот № 
24092.501.183; имот № 24092.501.182; имот № 24092.501.480; имот № 
24092.501.190. и сградите в него  от „ за детска градина“ в „ за обществено 
обслужване“ . 

С РЕШЕНИЕ № 409/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за предоставяне 
на  общински пасища, мери   и ливади  чрез публичен търг за стопанската  2019 / 
2020  година. 
 

С РЕШЕНИЕ № 410/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за  

предоставяне   възмездно  право на  ползване върху  имот  -  общинска частна 
собственост, находящ  се в землището     на   с. Ловско,    за устройване на пчелин. 
 

С РЕШЕНИЕ № 411/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за  продажба на 
поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. 
Лозница и с. Каменар. 
 

С РЕШЕНИЕ № 412/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде  съгласие да се отдадат  
чрез  явен  търг  за  15  години  под аренда земеделски земи, представляващи  
пасища, мери  и пасища  с храсти  за създаване на ниви и  трайни насаждения  
върху  имотите, описани в Приложение № 1, при първоначална годишна арендна 
вноска  от 20.00 лв / дка      за  първите 2 / две/   стопански  години.    За 
следващите   стопански години   годишната  арендна  вноска   с   20.00 лв / дка в  
повече  от  достигната  сума  в търга. Първата стопанска година започва на 01 
Октомври 2019 година 

 

С РЕШЕНИЕ № 413/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде  съгласие за 
Предоставяне   на земеделски земи  - собственост на Община  Лозница под аренда.  

 

С РЕШЕНИЕ № 414/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие да бъде 
извършена  актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 
с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г.  
 

С РЕШЕНИЕ № 415/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница Упълномощи  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”. 

 

С РЕШЕНИЕ № 416/ 30. 05.  2019г. – ОБС Лозница  даде съгласие за провеждане 
на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград.  
 

С РЕШЕНИЕ № 417/ 11. 06.  2019г. – ОБС Лозница  даде съгласие за изменение и 
допълнение на Решение № 391 от 28.02.2019 г. на ОбС – Лозница. 

 

С РЕШЕНИЕ № 418/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница прие  Декларация. 
 

С РЕШЕНИЕ № 419/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за ползване на 
временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Лозница за 
финансиране на бюджетни разходи. 
 

С РЕШЕНИЕ № 420/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница прие 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. 

С РЕШЕНИЕ № 421/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за провеждане 
на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.Разград. 
 

С РЕШЕНИЕ № 422/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Веселина, общ. 
Лозница, обл. Разград, отреден за „ Обществено застрояване. 

 

С РЕШЕНИЕ № 423/ 25. 06.  2019г. – ОБС Лозница даде съгласие за отпускане на  
еднократни парични помощи. 
 
Отчетът  за Бюджета за Общински съвет – Лозница за периода от м. Януари 2019г. 
до м. юни 2019г. е 135,617лв.  и е както следва :  

96,083 лв. – за възнаграждения;   

18,880 лв. –  за осигуровки;   

17,754лв. – еднократни помощи ; 
1,850лв. – еднократни помощи за погребения.  

 

Общия брой решения минали през сесия са 53 (педесет и три ). 

Проведените заседания на Общински съвет за периода м. Януари 2019г.  – м. 
Юни  2019г. са 9, от които 3   са извънредни заседания.  
Проведените заседания на постоянните комисии от м. Януари 2019г. до м. 
Юни 2019г. са като следва:  
 

ПК 1 –   6 заседания                                             
ПК 2 –   6 заседания                                             
ПК 3 –   6 заседания                                             
ПК 4 –   6 заседания                                             
ПК 5 –   6 заседания                                             
ПК 6 –   6 заседания                                             
ПК 7 –   6 заседания.                                             

 



 Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и 
чл.21, ал.1, т.17 от Правилника за организация и дейност на ОБС  - Лозница, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската  администрация,  
Общински съвет – Лозница 

 

РЕШИ: 
 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет град Лозница и неговите 
комисии. 
 

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

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд – Разград, по реда на 
Административно процесуалния кодекс. 

 

Вярно с оригинала 

 

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

 

Решението е обявено на  04/09 /2019 г. 
 

 


	„ПРОТИВ” – 0

