Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 7 / 30.01.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 30. 01. 2020 година / четвъртък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница
относно: Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост.
…………………………………………………………………………………………......................................
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 :
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

№
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 23
30 Януари 2020 год.
С Договор от 24.09.2007 г., сключен между Община Лозница и Областна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Разград, са предоставени за безвъзмездно
ползване за нуждите на Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението гр.
Лозница слените движими вещи: Генератор LT3000GL – 1 бр., помпа водна 3 „Honda” – 1 бр. и

маркуч армиран – 7 метра за срок от 10 години. Срокът е изтекъл преди две години, а след
проведени консултации със служители на Районната служба за пожарна безопасност и защита на
населението гр.Лозница, се констатира необходимост от сключване на нов договор. С оглед на
изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.12, ал.3, чл.39, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.43,
ал.3, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет Лозница
РЕШИ:
1. Дава съгласие община Лозница да предостави за безвъзмездно ползване на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Разград за нуждите на Районна служба
за пожарна безопасност и защита на населението гр. Лозница слените движими вещи: Генератор
LT3000GL – 1 бр., помпа водна 3 „Honda” – 1 бр. и маркуч армиран – 7 метра за срок от 10 години.
2. Оправомощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Разград.
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.

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/01 /2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

