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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  62 / 30.  05.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 30.  05. 2019 година 

/четвъртък / от 09,00 часа проведе  редовно заседание. 
 

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници, както следва: 
 

 

 

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 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 
24092.501.191/двадесет четири хиляди деветдесет и две точка петстотин и едно 
точка сто деведесет и едно/ по кадасралната карта на с. Бели Лом и сградите в него 
от „ за детска градина” в „ за обществено обслужване” 
 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

След проведеното гласуване, 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” – 14 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

РЕШЕНИЕ № 408 

30  Май  2019 год. 
 

 

 

 

 

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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

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 ОТСЪСТВА    



        С Решение № 129 / 19.09.2016 г. по Протокол № 15 / 19.09.2016 г. от 
извънредно заседание на Общински съвет – Лозница, е взето решение да се закрие 
филиал „ Осми март“ с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград, поради ниската 
посещаемост, а децата отглеждани, обучавани и възпитавани в горепосочения 
филиал да се пренасочат до ДГ „ Веселие“ гр. Лозница при условията на чл. 53, ал. 4 
от ЗПУО. Също така е решено сградният фонд на закрития филиал и на другите 
закрити филиали, упоменати в Решението на Общински съвет – Лозница, да бъде 
използван за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности в 
съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и подзаконовите 
актове по прилагането му. В продължение на повече от две години не е 
идентифицирана обществена потребност за използване на сградата на горепосочения 
филиал за образователни дейности. Данните от справките на Териториално 
статистическо бюро – Север, отдел „ Статистически изследвания – Разград“, показват, 
че в бъдеще не се очертава необходимост от разкриване на база за обучение или 
филиал в с. Бели Лом към ДГ „Веселие“ гр. Лозница.  
         В Общинска администрация – Лозница е постъпила Молба с вх.№ 70-00-

250/04.10.2018 г.  от „ СИК ПАРТНЪРС“ ООД с която молителят, моли да му бъде 
отдаден под наем обект притежаващ Удостоверение № 9 / 19.09.2005 г. за 
въвеждане в експлоатация на строеж : „ Двуетажна пристройка към детска градина 
с. Бели Лом“ – I – ви етаж – кухня; II – ри етаж – 1 гр. занималня и сервизни 
помещения“ с. Бели Лом, община Лозница, със ЗП = 84 м2 и РЗП = 168 м2 – строеж V 

категория, съгл. чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 / 2003 год. към ЗУТ за 
номенклатурата на видовете строежи, находящ се в урегулиран поземлен имот XI – 

248, кв. 37 по плана на с. Бели Лом съгласно АДС № 167 от 14.07.1989 г.  
         Горепосоченият обект към настоящия момент е Поземлен имот – частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 24092.501.191 / 
двадесет четири хиляди  деветдесет и две точка петстотин и едно точка сто 
деветдесет и едно/, с площ 1011 /хиляда и единадесет/ кв.м., начин на трайно 
ползване : „Ниско застрояване“, намиращ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. 
Разград, ул. „Люляк“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД -
18-32/10.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, притежаващ Акт за  
общинска частна собственост № 129/07.10.2008 г., при граници и съседи: имот № 
24092.501.183; имот № 24092.501.182; имот № 24092.501.480; имот № 
24092.501.190.   

         В Молбата, молителят е посочил, че ще предоставя социална услуга „ Дом за 
стари хора“ и дейностите, които ще предлага на своите бъдещи пациенти са свързани 
с осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа 
за старите хора, което е ключов приоритет в социалната политика на европейско, 
национално и общинско ниво. 
        Въвеждането и прилагането на нови форми на социални услуги в общността и 
налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита, реална 
интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, са основните цели, които 
се поставят при планиране на развитието на социалните услуги. С отдаването на 
горепосочения обект под наем ще се разреши изострящия се социален проблем за 
самотните стари хора, в същото време ще се създадат нови работни места в сектора 
на социалните услуги и ще се осигури възможност за преодоляване на бедността за 
безработни хора и специалисти в трудоспособна възраст от община Лозница.    
       Това е услуга от резидентен тип, която предоставя подкрепяща жизнена среда за 
самотни стари хора, при които са изчерпани възможностите за оставяне и/или 
реинтеграция в семейна среда, а грижата за възрастните хора е един от белезите на 
развитото общество.  
       От Общинска администрация – Лозница бе изпратено писмо до МОН /Изх. № 04-

00-49/18.03.2019 г./ с искане за съгласие за допускане на устройствена процедура за 
промяна предназначението на предназначението на ПИ с идентификатор 
24092.501.191 / двадесет четири хиляди  деветдесет и две точка петстотин и едно 
точка сто деветдесет и едно/ по кадастралната карта на с. Бели Лом и сградите в 
него от „за детска градина“ в „ за обществено обслужване“ в отговор на което е 



посочено, че за изразяване на писмено становище на министъра на образованието и 
науката  на основание чл.  39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ за промяна на 
предназначението на сградата или част от сграда – обект на образованието и науката 
и/или за изменение на подробните устройствени планове за промяна на 
предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на 
образованието и науката следва да се представи решение на Общински съвет - 

Лозница за промяна на предназначението на урегулирания поземлен имот и сградите 
в него, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони и съдържащо оценка на потребностите за 
отглеждане, възпитание, социализация и обучение в общината след анализ на 
мрежата от детски градини.  
       Във връзка с чл. 134, ал. 9 от ЗУТ , чл. 305, чл. 2, т. 2 от ЗПУО и на основание чл. 
21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет – Лозница  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да се извърши промяна на предназначението на поземлен имот с 
идентификатор 24092.501.191 / двадесет четири хиляди  деветдесет и две точка петстотин и 
едно точка сто деветдесет и едно/, с площ 1011 /хиляда и единадесет/ кв.м., начин на 
трайно ползване : „Ниско застрояване“, намиращ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. 
Разград, ул. „Люляк“ по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

32/10.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, притежаващ Акт за  общинска частна 
собственост № 129/07.10.2008 г., при граници и съседи: имот № 24092.501.183; имот № 
24092.501.182; имот № 24092.501.480; имот № 24092.501.190. и сградите в него  от „ за 
детска градина“ в „ за обществено обслужване“ .   

     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 
 


	„ПРОТИВ” – 0

