
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  57 / 28.  02.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  28. 02.  2019 година / четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   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 редовното заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на Община 
Лозница, относно:  Предоставяне правото на безвъзмездно управление върху 
недвижим имот, представляващ публична общинска собственост.  
…………………………………………………………………………………………………………............... 
Г-н Мехмед Билялов – зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по 
внесената докладна записка  
След проведеното гласуване със направеното предложение, съгласно чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха 
участие следните общински съветници: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували – Общински съветници  15 

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 385 

28  Февруари   2019 год. 
1. С договор от  09.12.2005г. за предоставяне право на безвъзмездно управление 
върху недвижим имот  Областен Управител на област Разград е предоставил част от 
недвижим имот , а именно  4 бр. гаражи, находящи се на 1 етаж на блок А със з.пл. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

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 ЗА 15 Данчо Йонков отсъства 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ЗА    



118кв.м., 14 бр. стаи със з.пл. 570кв.м., находящи се в сутерена на бл. „Б“ и 7 бр. 
стаи на първи етаж в бл. „Б“ със з.пл. 400,5 кв.м. на административна сграда с 
административен адрес  гр. Лозница, ул. „В. Левски“№ 6, община Лозница,   на 
Регионална дирекция на вътрешни работи – Разград, представлявана от комисар 
Ивайло Йовчев – директор на РДВР- Разград  
             2. С Договор № 17 от 20.01.2006г . за предоставяне право на безвъзмездно 
управление върху недвижим имот  Областен Управител на област Разград е 
предоставил част от недвижим имот – състоящ се от стаи № 103, 104, 105, както 
прилежащия им коридор и санитарен възел с обща площ 111,21 кв.м., находящи се 
на първия етаж  блок „Б“ в административна сграда с административен адрес гр. 
Лозница, ул. „В.Левски“ № 6 , община Лозница,  на Агенция по заетостта за нужди на 
ДБТ Разград филиал Лозница.  
  

 Държавата представлявана от Областен Управител на Област Разград   
прехвърли с Договор № Ф-142018 от 25.09.2018г.,  безвъзмездно   на Община 
Лозница правото на собственост върху недвижим имот с административен адрес: 
област Разград, община Лозница, гр. Лозница, ул. „В. Левски“ № 6, представляващ 
урегулиран поземлен имот / УПИ / ІV-596, кв. 55 по ЗРП на гр. Лозница, с площ 3949 
кв.м., ведно с построената в него масивна административна сграда с разгърната 
застроена площ 3923 кв.м. , включваща: 
 Блок „А“ с разгърната застроена площ 2563кв.м. ; 
 Блок „Б“ с разгърната застроена площ 1360кв.м. 
За имота има съставен Акт за общинска публична собственост № 283/19.11.2018г. 
  

 Във връзка с гореизложеното Община Лозница следва да предостави : 
 -   на Регионална дирекция на вътрешни работи – Разград, представлявана от 
комисар Ивайло Йовчев – директор на РДВР- Разград  за безвъзмездно управление   
недвижим имот,  а именно:  Част от недвижим имот  - 4 бр. гаражи, находящи се на 
1 етаж на блок А със з.пл. 118кв.м., 14 бр. стои със з.пл. 570кв.м., находящи се в 
сутерена на бл. „Б“ и 7 бр. стаи на първи етаж в бл. „Б“ със з.пл. 400,5 кв.м.         
 - на Агенция по заетостта за нужди на ДБТ Разград филиал Лозница за 
безвъзмездно управление   недвижим имот,  а именно:  Част от недвижим имот – 

състоящ се от стаи № 103, 104, 105, както прилежащия им коридор и санитарен 
възел с обща площ 111,21 кв.м., находящи се на първия етаж  блок „Б“ в 
административна сграда с административен адрес област Разград, община Лозница, 
гр. Лозница, ул. „В. Левски“ № 6. 
  Предвид  гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1 т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.14. ал.3 от Наредба № 2 на ОбС- 

Лозница във връзка с Писмо вх. Рег. № 15-00-43/16.03.2018г от  Агенция по 
заетостта и Протокол  от 26.04.2018г. от среща м/у Община Лозница и ОДМВР-

Разград,  Общински съвет Лозница  

  

РЕШИ: 
 

1.Да се предостави за безвъзмездно управление на Регионална дирекция на 
вътрешни работи – Разград, представлявана от комисар Ивайло Йовчев – директор 
на РДВР- Разград, Част от недвижим имот  - 4 бр. гаражи, находящи се на 1 етаж 
на блок А със з.пл. 118кв.м., 14 бр. стои със з.пл. 570кв.м., находящи се в сутерена на 
бл. „Б“ и 7 бр. стаи на първи етаж в бл. „Б“ със з.пл. 400,5 кв.м. на административна 
сграда, построена в УПИ ІV-596, кв. 55 по ЗРП на гр. Лозница,  с административен 
адрес гр. Лозница, ул. В. Левски № 6, общ. Лозница, обл. Разград, за което съставен 
АОПС № 283/19.11.2018г. 



            2. Да се предостави за безвъзмездно управление на Агенция по заетостта, 
представлявана от изпълнителен директор Драгомир Николов за нужди на ДБТ 
Разград филиал Лозница, Част от недвижим имот – състоящ се от стаи № 103, 104, 
105, както прилежащия им коридор и санитарен възел с обща площ 111,21 кв.м., 
находящи се на първия етаж  блок „Б“ построена в УПИ ІV-596, кв. 55 по ЗРП на гр. 
Лозница,  с административен адрес гр. Лозница, ул. В. Левски № 6, общ. Лозница, 
обл. Разград, за което съставен АОПС № 283/19.11.2018г. 
   3. Задължава Кмета  в 7- дневен срок от влизане в сила на Решението на ОбС – 

Лозница да издаде Заповед  и да сключи Договор за предоставяне право на 
безвъзмездно управление върху недвижим имот.  

 

 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 

 

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

 
 

Решението е обявено на  07/03 /2019 г. 
 


	„ПРОТИВ” – 0

