
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  68 / 15.  10.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  15. 10.  2019 година / вторник/ 

от 09.00 часа проведе извънредно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 16 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 извънредното заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Ибрахим  Мехмедов  Ахмедов – Председател 
на Общински съвет гр. Лозница, относно: Избиране на временно изпълняващи 
длъжностите „ Кмет на Община“ и  „ Кмет на Кметство“ във връзка с провеждането на 
избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.  
………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

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 като даде и думата на Ибрахим Ахмедов – 

председател на Общински съвет гр. Лозница, който също направи разяснения по 
внесената докладна записка. 

Г-н Гюкчан Ахмед – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лозница 
също 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  15 – Общински съветника   
 „ЗА” – 13 

 „ПРОТИВ” – 1 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  Възд. Се  
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 ЗА 

6 Севди Мюсрефов отсъства 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов против 

9 Сали Сали отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 438 

15 Октомври  2019 год. 
 

С Указ № 163/16.07.2019 г. на Президента на Република България изборите за 
общински съветници и кметове са насрочени за 27.10.2019 г.  
      Съгласно чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА „Когато кмет на община, кмет на район или кмет 
на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 
7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ 
длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до 
полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на 
общината или кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и 
трето.“  т.е. „За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на 
района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. 
Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на 
общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник“ 
      Със свое писмо с Изх. № МИ-06-326/19.09.2019 г. Централната избирателна 
комисия / ЦИК/ разяснява, че в случаите когато действащ кмет е регистриран за 
кандидат за кмет на община, район или кметство, за времето в което е в отпуск / от 
деня, следващ решението за регистрация в ОИК до обявяване на резултатите/, той 
определя със своя заповед за временно изпълняващ длъжността кмет един от 
заместник-кметовете на Общината, а за кмет на Кметство, съответното лице, което ще 
изпълнява функциите на кмет на кметство.  
       Общински съвет не по-късно от 18 октомври 2019 г. – седем дни преди края на 
мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община или 
кметство за времето от края на мандата – 25 октомври 2019 г. до полагане на клетва 
от новоизбрания кмет. Това може да е същото лице, изпълняващо длъжността в 
периода, в който действащият кмет – кандидат за нов мандат е в отпуск.  
      Общинската избирателна комисия - Лозница със свое Решение № 31/23.09.2019 г. 
е регистрирала г-н Севгин Назъм Шукри, действащ кмет на община, за кандидат кмет 
на община Лозница.  
       От Решение № 32/23.09.2019 г. на ОИК – Лозница е видно, че са регистрирани 
като кандидати за кмет на кметство следните действащи кметове: г-н Ахмед Ахмедов – 

кандидат за кмет на кметство с. Веселина; г-н Алтан Хюсеинов – кандидат за кмет на 
кметство с. Гороцвет; г-жа Весиле Муса - кандидат за кмет на кметство с. Градина; г-н 
Али Дживгов - кандидат за кмет на кметство с. Сейдол; г-н Алдин Христофоров - 

кандидат за кмет на кметство с. Студенец; г-жа Атче Исмаилова - кандидат за кмет на 
кметство с. Чудомир; г-жа Айтен Исмаилова - кандидат за кмет на кметство с. 
Трапище; г-н Ерол Тахсин - кандидат за кмет на кметство с. Каменар.  
       Във връзка с гореизложеното на основание  чл. 42, ал.8 във връзка с ал. 6, изрч. 2 
и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 
1. Избира ГЮКЧАН АХМЕД АХМЕД на длъжност „зам. кмет на община Лозница“ за 

временно изпълняващ длъжността „ Кмет на община Лозница“  за периода от 
25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на община Лозница. 

2. Избира РЕЙХАНИЕ ФЕВЗИ МУСА на длъжност „старши специалист в кметство с. 
Веселина“ за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство               с. 
Веселина“ за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет; 

3. Избира ЕРЕЛ БАХТИЯРОВ АХМЕДОВ на длъжност „старши експерт в Д-я 
„МРЕУТСД“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство                   



с. Гороцвет“ за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет; 

4. Избира ЮМЕР САБРИЕВ МЕХОВ на длъжност „старши експерт в Дейност 
„Образование и култура“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство 
с. Градина“ , за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет; 

5. Избира ЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРДЖИКОВА – РУСЕВА на длъжност                        
„специалист в кметство с. Каменар“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет 
на кметство с. Каменар“  за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет; 

6. Избира ЛЕЙЛЯ ИБРАХИМОВА АХМЕДОВА на длъжност „специалист в кметство 
с. Чудомир“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство               с. 
Чудомир“  за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет; 

7. Избира АЙШЕ МАЗЛУМ КЕРИМ на длъжност „главен специалист „Транспорт“ в 
Д-я „МРЕУТСД“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство с. 
Студенец“ за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет; 

8. Избира ПАХТЕН АЙНУРОВА РАФЕТОВА на длъжност „специалист в кметство с. 
Трапище“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство с. Трапище“  за 
периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет; 

9. Избира ХАТИДЖЕ МУСТАФОВА ТАМАКЯРОВА на длъжност „специалист в 
кметство с. Сейдол“ за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство с. 
Сейдол“  за периода от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

10.  За периода, през който заемат длъжностите „Временно изпълняващ длъжността 
Кмет на община Лозница“ и „Временно изпълняващ длъжността Кмет на 
кметство“, лицата определени по т. 1 – 9 , да получават основно месечно 
възнаграждение за съответната длъжност. 

     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 

 
 


	„ПРОТИВ” – 1

