
         Препис – извлечение 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  15/24.11.2008 г. 

 
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация на 24.11.2008 година 
/понеделник/ от 13.00 часа проведе поредното си  заседание. 

 
На заседанието присъстваха 16 Общински съветници. 
 
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 заседание и предложи същото да протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА -  Докладна записка от Айхан Хашимов - 
Кмет на Община Лозница, относно: Продажба на жилищен имот – общинска 
собственост на Румен Йовчев Ефтимов. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 
27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА 
2 Сали Салиев Възд. се 11 Весиле Муса Отсъства 
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов Отсъства 
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА 
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри Отсъства 
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин Отсъства 
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков Възд. се 
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА 
9 Севди Мюсрефов ЗА    
 Г-жа Весиле Муса беше излязла не гласува 
  

Гласували – 13 Общински съветника 
 „ЗА” – 11 
 „ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 
РЕШЕНИЕ № 157 
28 Ноември 2008 г. 

В Общински съвет на Община Лозница постъпи Докладна записка от 
Айхан Хашимов - Кмет на Община Лозница, относно: продажба на жилищен 
имот, която е изготвена във връзка с проявен интерес за закупуване на 
жилище – общинска собственост  от наемателя , а именно - Молба рег. 
Индекс № 94Р-31/27.06.2008г. от Румен Йовчев Ефтимов, наемател на 
апартамент № 12, ж.к.”Н.Кючуков” бл.1, вх. В, ет, 4, гр. Лозница, съгласно 
Договор за наем от 02.02.1996г. Към настоящия момент молителят отговаря 
на условията за настаняване. 

Във връзка с това е изготвена пазарна оценка на имота от независим 
лицензиран оценител, която възлиза на  5 751 лв. без ДДС /Доклад от 
05.11.2008г/ 



Докладната записка се разгледа на заседание на ПК към Общински 
съвет, които излязоха с предложение цената да се увеличи на 12 751 лева, 
без ДДС 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 22, ал. 1, 
чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 47, ал.1. т. 
3, ал. 2 и ал. 3  от Закона за общинската собственост, чл. 34, чл. 33, ал. 1, т. 
1   от Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищнитне нужди 
на граждани, настаняване  под  наем и продажба на общински жилища – 
общинска собственост на Общински съвет  и Решение № 135 от Протокол № 
14/24.10.2008г. на ОбС- Лозница и със 11 гласа ЗА, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, Общински съвет на Община Лозница  

                                                РЕШИ 
1. Да се продаде самостоятелен обект в  жилищна сграда –  жилище 

/апартамент/  от група за „Продажба” – частна общинска собственост на 
Румен Йовчев Ефтимов, представляващ жилище № 12, състоящ се от   
спалня, кухня, и сервизни помещения  със застр. пл. 42.88 кв.м., при съседи: 
ляво – асансъор, дясно – жил. № 13, долу – жил. № 8, горе – жил. №16, заедно 
с прилежащо му избено помещение №12  с п.пл. 3.30 кв.м.,  при съседи: ляво 
– външна стена, дясно – изба № 11,  както и 2.94% ид части от общи части – 
6.38 кв. м. при ОПС върху 49.26кв. м на жилищен блок на 8 етажа,  
намиращ се   ул. Жк „Н. Кючуков” бл. 1, вх.В, ет, 5, гр. Лозница , обл. 
Разград,  построен в кв.  54, УПИ І, по ЗРП на гр. Лозница АОС № 
11/27.09.2006г. на стойност от 12 751 лв. без ДДС, като пазарната оценка 
на имота от независим лицензиран оценител възлиза на 5 751 лв. без ДДС 
/доклад на лицензиран оценител от 05.11.2008г./ 
 Съгласно удостоверение № 0717-0801/12.11.2008г г. от МДТ гр. 
Лозница,  данъчна оценка възлиза на стойност от 2044.50 лв. 

2. Задължава кмета на Община Лозница да издаде заповед и сключи 
договор за продажба на описаният в т. 1 жилищен имот, и в тридневен срок 
от издаването на Заповедта и подписването на договора да ги предостави на 
Общински съвет – Лозница. 

3. 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 
Административно-процесуалния кодекс. 
 

Вярно с оригинала 
  
 Сътрудник ОбС:     Председател на ОбС:  /п/ 
       Ф. Исаева       И. Ахмедов 

 

 

 


