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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  5 / 23.12.2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация на  23. 12. 2019 година / понеделник/ от 09.00 часа проведе заседание. 

 

          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   
            

 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 Ахмедов – Председател на общински съвет – 

Лозница, относно: Приемане на  Правилник за организация и дейност на общински съвет  град 
Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2019/2023 
година. 
 

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

       Г-н Ибрахим Ахмед – Председател на ОБС - Лозница направи разяснения по внесената докладна 
записка. 
       Г-н Мехмед Бичков, предложи в чл. 24 от Правилник за организация и дейност на общински 
съвет  град Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – 

мандат 2019/2023 година, да бъде включена още една точка, съгласно, която председателският съвет 
да се сформира освен от Председателя на общински съвет, зам. председателя, председатели на 
постоянните комисии към ОБС – Лозница и от по един представител от Политическа партия, 
респективно в чл. 24 да бъде добавено следното : „т. 4 По един представител от Политическа партия“ 

    Предложението на г-н Бичков, бе подложено на гласуване и единодушно прието от общинските 
съветници.  
       След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 
 

 

 

     

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



 

 Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

23 Декември 2019 год. 
 

     Съгласно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс общинските съвети издават 
нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение. Правилникът е нормативен акт, който се издава за 
прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за 
вътрешния ред на тяхната дейност (чл.7, ал.1 от Закон за нормативните актове). Разпоредбата на 
чл.21, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация  оправомощава 
Общинския съвет да приеме правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.   
     Във връзка с проведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове 
възниква потребността от приемане на нов Правилник за организация и дейност на общински съвет  
град Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 
2019/2023 година.   

    С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет Лозница 

 

 

РЕШИ: 
 

     ПРИЕМА Правилник за организация и дейност на общински съвет  град Лозница, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2019/2023 година. 
 

     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 Административнопроцесуалния кодекс 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

 

 

Решението е обявено на  27/12 /2019 г. 


	„ПРОТИВ” – 0

