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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  25 / 23.02.2021 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  23.02. 2021 година /вторник/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при 

следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно: : 

Одобрение на проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за замяна на 

концесионер с правоприемник по Договор за концесия от 18.08.2005г. за предоставяне на концесия 

върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на с. 

Сейдол 

……………………………………………………………….......................................................................... 

 

    Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение 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  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

23 февруари 2021 год. 

 

Между ОБЩИНА ЛОЗНИЦА и ЕТ „ПОЛИГРАФ – НЕДЕЛЧО ЕНЕВ – КАЛОЯН ЕНЕВ“, ЕИК 

203344115, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, обл. Разград, ул.“Антим I” № 8А, 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



представляван от Калоян Неделчев Енев в качеството му на управител е сключен Договор за 

концесия от 18.08.2005 г. вписан в Службата по вписвания на 24.08.2005 г. с вх. Рег. № 3998, том 5, 

стр. 832  за предоставяне на концесия върху обект, публична  общинска собственост, а именно яз. 

„Сейдол“, намиращ се в землището на с. Сейдол, общ. Лозница. Имотът е актуван с АОС                         

№ 79/11.05.1998 г.  

На 23.11.2020 г. лицето, което е собственик и управител на търговското предприятие, а именно 

Калоян Неделчев Енев е починало. Неговите наследници Десислава Димчева Енева, Боряна 

Калоянова Неделчева и Николай Калоянов Неделчев са сключили договор за поемане на търговско 

предприятие по силата на който, горепосочените се съгласяват и приемат безусловно, че 

ДЕСИСЛАВА ДИМЧЕВА ЕНЕВА поема търговското предприятие, заедно с фирмата на починалия 

наследодател Калоян Неделчев Енев – ЕТ „ПОЛИГРАФ – НЕДЕЛЧО ЕНЕВ – КАЛОЯН ЕНЕВ“ .   

  

С писмо вх.№ 70-00-21/22.01.2021 г. Десислава Енева отправя предложение за сключване на 

допълнително споразумение с новия правоприемник за продължаване на  договора за концесия. 

В Търговския регистър към Агенция по вписванията е направено вписване на правоприемника ЕТ 

„ПОЛИГРАФ-НЕДЕЛЧО ЕНЕВ-КАЛОЯН ЕНЕВ-ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА“ ЕИК 206334699 със 

седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Антим I” № 8А 

представляван от Десислава Димчева Енева.      

          Съгласно чл. 143, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите (ЗК), обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017 

г., в сила от 02.01.2018 г., концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с 

универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. 

Към предложението концесионерът представя и доказателства, че правоприемникът отговаря на 

условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.  Когато правоприемникът 

отговаря на изискванията концедентът, след одобрение от общинския съвет, издава решение, с което 

дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се издава в двумесечен срок от подаване на 

искането или от отстраняване на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването 

концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на 

концесионния договор чрез замяна на концесионера. Законовите предписания в този аспект са 

изпълнение – на лице е предложение от настоящия концесионер за неговата замяна с 

правоприемника му, придружено с нужните декларации за липса на основание за отстраняване на 

правоприемника от процедурата.    

         В съответствие с чл.141, ал.1 и ал.2 от ЗК  изменението на концесионния договор следва да се 

извърши с допълнително споразумение, като приемам отправеното предложение от страна на 

правоприемника. Съгласно чл.40, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, общинският съвет одобрява 

преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за изменение на концесионните договори, 

независимо от вида на концесията. 

        С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 40, 

ал.2, т.1, чл.141, ал.1 и ал.2, чл.143, ал.2 от ЗК, Общински съвет - Лозница 

 

РЕШИ:  

 

1. Одобрява приложения проект на решение на Кмета на Община Лозница за даване на съгласие за 

замяна на концесионера по договор за концесия 18.08.2005 г. вписан на 24.08.2005 г. с вх. Рег. № 

3998, том 5, стр. 832 за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост, а 

именно яз. „Сейдол“, намиращ се в землището на   с. Сейдол ЕТ „ПОЛИГРАФ – НЕДЕЛЧО ЕНЕВ – 

КАЛОЯН ЕНЕВ“, ЕИК 203344115, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, обл. Разград, 

ул.“Антим I” № 8А, представляван от Калоян Неделчев Енев - с  правоприемника - ЕТ 

„ПОЛИГРАФ-НЕДЕЛЧО ЕНЕВ - КАЛОЯН ЕНЕВ - ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА“ ЕИК 206334699 със 

седалище и адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Антим I” № 8А 

представляван от Десислава Димчева Енева. 

    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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                        Председател на ОбС: 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

 

 

 

Решението е обявено на 01.03.2021 г.  


