
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  32/30.04.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 30.04.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 14 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА - Докладна записка от Айхан Хашимов - Кмет на Община 
Лозница, относно: Отдаване под наем на имоти – общинска собственост, чрез търг 
с явно наддаване / терен за монтиране  на павилион за търговска дейност/.
………………………………………………………………………………………………………………….

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 ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов ЗА
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов отсъства 14 Айгюл Шюкри ЗА
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували –  14 Общински съветника
„ЗА” – 14
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 312
30 Април 2010 год.

В Общински съвет на Община Лозница постъпи докладна записка от кмета на 
общината, относно Отдаване под наем на имоти – общинска собственост, чрез търг 
с  явно  наддаване  /  терени  за  монтиране  на  павилион  за  търговска  дейност/, 
изготвена във връзка с изтеклия срок на  договора с наемателя.

Предвид гореизложеното на основание на чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 22, ал. 1, чл. 
44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл. 17, чл. 84, 
ал.  1  от  Наредба  №  2  Реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с 
общинско  имущество  на  ОбС  гр.  Лозница,  и  със  14  гласа  „ЗА”,  „ПРОТИВ”  –  0, 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, Общински съвет – Лозница 

РЕШИ
  І. Да се открие процедура за отдаване под наем чрез провеждане на търг с 
явно наддаване:



       1.1 Терен с площ  16 м2 – частна общинска собственост, намиращ се в кв. 34 
/тридесет и четири/, п-л VІ /шест/ по плана на  гр. Лозница, ул. „Дружба” № 35, за 
монтиране на на павилион за търговска дейност,  при начална месечна наемна цена 
– 32,00 лв. без ДДС. Като върху цената ще се начислява ДДС;      
      1.2 срок на договора за наем - 5 години.
     2. Необходими документи за участие в търга:
       2.1 Заявление за участие в търга, което се подава до 24.05.2010г. /31.05.2010 
г./  – 16.30  часа в общинска администрация, стая № 103, ”ФРОНТ ОФИС” /свободен 
текст/; 
       2.2 Документ за самоличност – копие от личната карта на участника;
       2.3  Квитанция за внесен депозит или банково извлечение;
       2.4 Удостоверение от НАП -  за липса на задължения към Държавата на 
фирмата и лицето което я представлява /за Ю.Л и Ф.Л/;
      2.5 Удостоверение от Общинска администрация гр. Лозница, за липса на 
задължения;
      2.6  Документ за актуална съдебна регистрация /само за Ю.Л  и ЕТ/;
      2.7  Пълномощно – оригинал, когато в търга участва пълномощникл
       Липсата  на  един  от  изискуемите  документи,  както  и  наличие  на 
задължения  към  Държавата,  Община  Лозница,  дава  право  на  тръжната 
комисия да не допусне кандидата до участие в търга.

      Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени поне две 
заявления за участие и са се явили поне двама участника.
       Началната тръжна цена се определя на основание чл. 19 от наредба №7 на 
ОбС – гр. Лозница.
       3. Явния търг да се проведе на  25.05.2010 г. /01.06.2010 г./   от 14.00 часа в 
заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница . 
            Явният търг да се проведе  при стъпка за наддаване  минимум 10% от 
началната тръжна цена.
      4. Депозитната вноска за участие в търга е 10 % от годишния наем, определен 
по начална тръжна цена за всеки обект, платена до 24.05.2010 г. /31.05.2010 г./ – 
16.30 часа, по сметка № BG41CECB 97903347325400,  BIC -  CECBBGSF при “Банка 
ЦКБ”  гр.  Разград,  клон  Лозница  или  в  касата  на  Общинска  администрация  гр. 
Лозница, стая 211, І етаж.

5.  Търга  да  се  проведе  от  комисия,  назначена  със  Заповед  на  Кмета  на 
общината.

6.  Задължава Кмета на общината в седемдневен срок да издаде Заповед за 
определяне  на  спечелилия  търга  участник,  и  същата  се  обяви  на  интернет 
страницата  на  общината  и  в  сградата  на  общинска  администрация  на  място 
достъпно за всички заинтересовани страни,   в  тридневен срок от издаването се 
връчи на лицето по реда на ГПК, както и в тридневен срок от издаването, да се 
предостави на ОбС – Лозница.

7. Задължава Кмета на Община Лозница да подпише договор със спечелилия 
търга  участник  в  14  /четиринадесет/  дневен  срок  от  влизане  на  Заповедта  за 
класиране в сила, и в тридневен срок от подписването да предостави същия на 
Общински съвет – Лозница.

8.  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


