Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 8 / 27.02.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 27. 02. 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 СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница
относно: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения в имот - публична
общинска собственост, на НЧ „Добруджа-1930 г.“ с. Бели Лом.
………………………………………………………………………………......................................................
Г-н Мехмед Билялов – Зам. 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:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

№
10
11
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14
15
16
17

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 36
27 Февруари 2020 год.
В Общинска администрация – Лозница е постъпила Докладна-записка от Кадир Басри Исмаил, в
качеството му на председател на НЧ“Добруджа-1930 г.“ с. Бели Лом, с която е отправил искане за

предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения, находящи се в сградата на закритото
ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Бели Лом.
В докладната г-н Басри Исмаил е посочил, че НЧ“Добруджа-1930г.“ с. Бели Лом няма собствена
сграда и към момента се използва помещение, находящо се в сградата на Кметство с. Бели Лом, в
която сграда липсват условия за провеждане на културно-масови мероприятия, събрания на
членовете на читалището и други дейности, свързани с духовно-културното обогатяване на деца и
възрастни. Именно тези факти са довели до настоящото искане от страна на председателя на
народното читалище.
За УПИ с площ 7184 кв.м., ведно с построените в него – масивна сграда със застроена площ 512
кв.м. „Училище“, брой етажи – 2, построена през 1962 г., е съставен Акт за публична общинска
собственост № 183/10.08.2012 г.
С Решение № 276/09.07.2014 г. по Протокол № 47/09.07.2014 г. на Общински съвет - Лозница е
закрито ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Бели Лом. В продължение на повече от пет години не е
идентифицирана обществена потребност от използване на сградата като училище.
Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „имотите и вещите - общинска
собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и
звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на
други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“
Съгласно чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование имотите или части
от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавните и общински
училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие, се използват за
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната,
Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им, какъвто е настоящият
случай, защото читалищната дейност попада именно в гореизброените дейности.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно
образование, чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл.
14, ал. 3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет – Лозница

РЕШИ:
1. Да се предостави право на безвъзмездно ползване на помещения – стая № 7 с полезна площ
44.20 кв.м. и стая № 8 с полезна площ 44.20 кв.м., разположени в сградата на закритото ОУ
“Св.св. Кирил и Методий“ с. Бели Лом, находящо в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград, ул.
„Цариградско шосе“ № 31, парцел 24092.501.509 по кадастрална карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.08.2005 г. на Изп. Директор на АК, за нуждите на
НЧ „Добруджа-1930 г.“ с. Бели Лом за срок от 10 години.
2. Възлага на Кмета на Община Лозница да сключи договора за учреденото право на ползване.
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 05/03 /2020 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

