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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  59 / 29.  03.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  29. 03.  2019 година / петък/ 
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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Продажба на жилищен имот – частна общинска собственост. 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 
Г-н Ибрахим Ахмедов - Председател на ОбС даде думата на председателите на 
постоянните комисии за становище  
 
Севджан Мехмед – Председател на ПК по стопанисване на общинското имущество и 
приватизация на общинската собственост – 4 гласа „ЗА” 
 
Данчо Йонков – Председател на ПК по териториално- селищно устройство, 
строителство,комунално- битово стопанство, жилищна,евроинтеграционна политика 
и транспорт – 5 гласа „ЗА” 
 
Мустафа Енвер– Председател на ПК по бюджет, концесии, контрол по цените, 
местните данъци и такси в общината – гласа 5 „ЗА”  
Г-н Атанас Чопаков – общински съветник, предложи цената на имота да се промени 
на 4000,00 лв. 
Ибрахим Ахмедов - Председател на ОБС Лозница подложи на гласуване 
направеното предложение и със 15 гласа „ЗА” се прие  
 
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: 
 

 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 отсъства 



 
Гласували – Общински съветници  15 
 „ЗА” – 15 
 „ПРОТИВ” – 0 
         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 395 

29  Март   2019 год. 
В община Лозница е постъпила Молба с вх. 94-Р-52/22.10.2018 г. от г-жа Ренгюнар 
Реджебова Ибрямова, двучленно семейство, живущо в общинско жилище – къща, на 
адрес ул. Г.С. Раковски  № 14, гр. Лозница общ. Лозница, с която наемателка е 
прояви интерес за закупуване на описаното жилище – общинска собственост. Г-жа 
Ибрямова е наемателка от месец ноември 2002 г., съгласно Заповед за настаняване 
№ 313/11.11.2002 г. на кмета на общината и сключен Договор № 8/18.11.2002 г., 
като последен  Договор за наем   № 189 сключен  на 19.11.2018 г. 

Молбата е разгледана на заседание на жилищна комисията при Общинска 
администрация Лозница, която  изрази становище, че въпросният молител има 
право да закупи наето от него жилище при спазване разпоредбите на Закона за 
общинската собственост и Наредба № 11 за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища, във връзка с което Общински съвет – Лозница със свое  Решение  № 359, 
Протокол № 53 от 28.11.2018 г.  е променил група „за отдаване под наем“ на 
общинско жилище - Едноетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП 66,00 кв.м.  
и едноетажна паянтова сграда със ЗП 20,00 кв.м., построени в дворно място с площ 
720 кв.м. за което отреден УПИ ХІ-556 в кв. 58 по ЗРП на гр. Лозница с 
административен адрес  гр. Лозница,  общ. Лозница,  ул. „Г.С.Раковски“ № 14, в  
група „за продажба“ и   се открие процедура за продажбата. 

Във връзка с гореизложеното е направена пазарна оценка за продажба на 
имот, която възлиза на стойност от 3215,00 /три хиляди двеста и петнадесет/ лв., 
съгласно Доклад от 01.03.2019 г. на независим лицензиран оценител.  

Съгласно Удостоверение № 6704000109/25.02.2019 г. от МДТ на община 
Лозница,  данъчната оценка на имота възлиза на стойност от 3170,00лв. 

 
Имотът не е включен в Раздел „Продажба  на имоти – общинска собственост“ в 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2019г. 
Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9, изречение второ, във 
връзка  с чл. 47, ал. 1, т. 3, от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал.1 , т. 1 и 
чл. 34 от Наредба № 11 за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Общински 
съвет, във връзка с взето Решение  № 359, протокол 53 от 28.11.2018 г.  на ОбС – 
Лозница 
 

РЕШИ : 
1. Разрешава да бъде актуализирана Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Лозница през 2019 г., като 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ЗА    



в Раздел ІІ се добавят в точка 2  „Продажба на имоти – общинската собственост“  
следният имот : 

Урегулиран поземлен имот  УПИ ХІ-556 в кв. 58 с площ 720 кв.м по ПУП, 
одобрен със Заповед № 101/20.02.2018 г. на кмета на общината, ведно с построена 
в него - Едноетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП 66,00 кв.м.  и 
едноетажна паянтова сграда със ЗП 20,00 кв.м., с административен адрес  гр. 
Лозница,  общ. Лозница,  ул. „Г.С.Раковски“ № 14, при граница и съседи на имота : 
север: УПИ ІV-902; изток: улица; юг: УПИ ХІІ-556; запад: УПИ ІV-902, за който е 
съставен  АОЧС № 1070/16.05.2018 г. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба   на жилищния имот – частна 
общинска собственост на лицето настанено в него по административен ред, 
представляващ:  

Урегулиран поземлен имот  УПИ ХІ-556 в кв. 58 с площ 720,00 кв.м по ПУП, 
одобрен със Заповед № 101/20.02.2018 г. на кмета на общината, на гр. Лозница с 
административен адрес  гр. Лозница,  общ. Лозница,  ул. „Г.С.Раковски“ № 14, ведно 
с построена в него - Едноетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП 66,00 кв.м.  
и едноетажна паянтова сграда със ЗП 20,00 кв.м., при граница и съседи на имота: 
съгласно съставен  Акт за частна общинска собственост № 1070 от 16.05.2018 год., 
вписан в Агенцията по вписванията на 17.05.2018 год. 

3. Общински съвет одобрява цена на имот   в размер на 4000,00 /четири  
хиляди / лева, и определя срок за заплащане – един месец от връчване на 
заповедта на кмета, издадена въз основа на настоящото решение,  която е и 
пазарната цена определена от независим лицензиран оценител. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 3170,00 (три хиляди сто седемдесет  
) лева, съгласно Удостоверение № 6704000109/25.02.2019 г.,  издадено от звено 
«Местни данъци и такси» при община Лозница. 

4. Възлага на кмета осъществяването на процедурата по продажба на 
имота и сключване на договор с Ренгюнар Реджебова Ибрямова, наемателката на 
горепосочения имот.  
 
 

Приложение:  1. Молба; 
               2.Скица; 
    3.Данъчна оценка; 

  4. Пазарнна оценка; 
  5. АктОЧС; 

 

    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  04/04 /2019 г. 
 


	„ПРОТИВ” – 0

