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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  24 / 28.01.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  28.01. 2021 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: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА : Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница 

относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижим имот общинска собственост 

за здравни дейности на основание чл.14, ал. 6 от ЗОС; 

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

 

     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: 

 

 

 

     Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 130 

28 януари 2021 год. 

 

    ДВ бр.15 от 18.02.2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската 

собственост. В чл.14, ал.6 от същия е предвидена възможността с решение на общинския съвет да се 

 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 ЗА    



отдават под наем без търг или конкурси свободни нежилищни имоти - общинска собственост за 

здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. 

     В община Лозница е депозирана Молба с вх. № 94-Б-54 / 15.12.2020 г.  от  Д-р Бюлент Шефкъ – 

АПМП-ИП с. Самуил, ул. ,,Цар Калоян“ № 17 обл. Разград относно отдаване под наем на части от 

имоти – общинска собственост. 

     С цел стимулиране интереса към медицинските практики в малките населени места и доставяне 

на адекватна медицинска грижа на населението в село Бели Лом, както и поради отдалечеността и 

трудната достъпност на голяма част от населението до болнично заведение, нуждата от осигуряване 

на медицинско обслужване в малките населени места е не само належаща, но и даваща възможност 

за равен достъп до грижи в съответствие с гарантиране на правото на здраве на всички български 

граждани.  

      Предвид гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т..23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 

ЗОС, чл.102, ал.4 от Закона за Лечебните Заведения и чл.18, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС Лозница,  

Общински съвет - Лозница  

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Да се отдадат под наем части от имоти – Общинска Собственост на  Д-р Бюлент  Шефкъ – 

АПМП-ИП – със седалище и адрес на управление: с.Самуил, общ. Разград, обл.Разград, ул. 

Цар Калоян №17, ЕИК 203319432, представляван от Бюлент Сами Шефкъ, ЕГН: 6910305227, 

живущ в с. Самуил, ул. ,,Цар Калоян “ №17, следния имот: 

       

      1.1.Здравна служба с. Бели Лом – кабинет №3  с обща п.п. 13.25 кв.м. разположен върху поземлен 

имот № 24092.501.65, по кадастрална карта на с.Бели Лом одобрена със Заповед  №РД 18-32/2005 г.  

срещу месечен наем от 2.65 ( два лева и шестдесет и пет стотинки ) лв. върху която ще се начисли 

0,53 ( нула цяло и петдесет и три стотинки ) лв. ДДС, окончателната сума за плащане е 3,18 (три лева 

и осемнадесет стотинки) лв. 

       2. Срок на договора за наем – 5 години . 

       3. В 7-дневен срок от влизане в сила на настоящето Решение, възлага на Кмета на община 

Лозница да сключи договор с Д-р Бюлент  Шефкъ – АПМП-ИП за отдаване под наем на 

горепосочения имот при определените в т.1.1 условия.  

 

       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 03.02.2021 г.  


