
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 ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на Община 
Лозница, относно:  Промяна на статута на общински поземлен имот № І в кв. 26, с. 
Трапище  и вземане на решение за продажба.  
…………………………………………………………………………………………………………............ 
 

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 № 387 

28  Февруари   2019 год. 
 

Постъпила е Молба с вх. № 94-З-25/26.09.2018 г. от Зелиха Алиева Црънгалова с 
постоянен адрес   с. Трапище, ул. „ Родопи ” № 5,   в която тя изявява желание да 
закупи общински поземлен имот № І в кв. 26  с площ 216 кв.м., отреден за  „ 
Автоспирка”, намиращ в с. Трапище,  община Лозница.  

 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    



           Г-жа Зелиха Алиева Црънгалова е собственик на УПИ І, кв. 26 по ЗРП на с. 
Трапище, ул. „П. Яворов“ № 26, община Лозница, съгласно Н.А. № 49, том 1, рег. № 
1404, дело № 36 от 2019г., вписан в Разградски РС.   
 По плана  УПИ І е отреден за „Автоспирка“, но към настоящия момент 
мероприятие не е осъществено, а в парцела е построена жилищна сграда в която 
живее семейство г -жа Зелиха Алиева Црънгалова. 
  В УПИ ХVІІІ-71, отреден за „Кметство и здравна служба“, кв. 2 по ЗРП на 
селото, с административен адрес с. Трапище, ул. „П.Яворов“ № 23 , община 
Лозница, обл. Разград е монтиран павилион за  автоспирка. 
 Във връзка с постъпилата молба е представено и становище от кмета на с. 
Трапище. 
  Предвид  гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1 т. 8, чл. 22, ал. 1 от 
ЗМСМА и чл. 3, ал.  3 от ЗОС, във връзка с чл. 6 ал. 1 от ЗОС: ”…. Имотите и 
вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат 
предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна 
общинска собственост…”,   
     Общински съвет Лозница 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет – Лозница променя собствеността от „публична  общинска” в 
„частна общинска” на Поземлен имот  І /едно/, с площ 216/двеста и шестнадесет/ 
кв.м., в кв. 26 /двадесет и шест/, отреден за „Автоспирка”, по ЗРП на с. Трапище, 
ул. „Пейо Яворов” № 26, община Лозница, област Разград. – АОПС № 
284/26.11.2018г., при граници :  улица, УПИ ІІ, кв. 26.                                                         
          2. Общински съвет – Лозница дава съгласието да се открие процедура за 
продажба на  Поземлен имот  І /едно/, с площ 216/двеста и шестнадесет/ кв.м., в 
кв. 26 /двадесет и шест/, отреден за „Автоспирка”, по ЗРП на с. Трапище, ул. „Пейо 
Яворов” № 26, община Лозница, област Разград. – АОПС № 284/26.11.2018г., при 
граници :  улица, УПИ ІІ, кв. 26.                                                                                                              
          3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община 
Лозница, да  открие процедура за продажба на описания по-горе поземлен имот. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
 

Приложение: 1.Молба  
                      2. Становище  
                      3. Скица 

                      4. АОПС 

 

       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

