
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  35/06.07.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  на  06.07.2010 година 
/вторник/ от 08,30 часа проведе поредното си заседание.

На заседанието присъстваха 15 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 ДЕСЕТА ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Откриване на процедура за разпореждане,  чрез продажба по 
реда на ЗПСК.
………………………………………………………………………………………………………………….

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 отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов възд. се
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри отсътва
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъствъ
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков възд. се
8 Юлия Стоянова отсъства 17 Бинка Младенова възд. се
9 Севди Мюсрефов отсъства

Гласували – 12 Общински съветника
„ЗА” – 9
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РЕШЕНИЕ № 330
06 Юли 2010 год.

В Общински съвет на Община Лозница постъпи докладна записка от Кмета на 
общината, относно: Откриване на процедура за разпореждане, чрез продажба по 
реда на ЗПСК. Същата се разгледа на заседание на ПК и бе подкрепена.

 Предвид  гореизложеното  на  основание  чл.21,  ал.1,  т.8,  чл.  22,  ал.  1  от 
ЗМСМА,  Чл.  1,  ал.  1,  т.  3  и  чл.  26,  ал.  2,  от  Закона  за  приватизация  и 
следприватизационен контрол, Решение № 301/26.03.2010г. на ОбС гр. Лозница  и 
със 9 Гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3, Общински съвет - Лозница

                                                РЕШИ
1. Открива процедури за разпореждане чрез продажба  по реда НЗ ЗПСК на 

следните общински нежилищни имоти, включени в годишната програма за 
приватизация през 2010г.

1.1 Самостоятелен обект - Складово помещение  със застроена  площ 60.00 
кв. м. 4.10% ид. Части от общи части на сградата и ОПС в/у 62,50 кв. м.– обособена 
част от партерния етаж на жилищен блок  № 1, сектор Запад, вх. „В”, жк „Н. Кючуков, 
общ. Лозница, обл. Разград  - АОС № 298/07,04,2004г., при граници и съседи: ляво – 
външна стена, дясно – външна стена, горе – офис; долу – изби.



1.2 Търговски  обект  «Сладкарница»  с  обща  застроена  площ 56.30  кв.м  и 
6,41% ид. Части  от общи части на сградата с ОПС върху 56.30 кв.м. обособена част 
от първия етаж на обект «Административна сграда», намиращ се в кв. 16, п-л №І, по 
плана на с. Градина.  АОС № 135/11.03.2009г при граници и съседи: Сладкарница: 
Горе – кметство; Изток: АТЦ; Запад: вход за втория етаж; Север: имот І - дворно 
място; Юг: имот  І - дворно място; 

2.  Възлага  на  кмета  на  общината  да  организира  подготовката  на  всички 
оценки  и  документи  съгласно  изискванията  на  ЗПСК  и  внесе  предложение  в 
Общински съвет – Лозница, с процедура по продажбата на имота.

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


