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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  14 / 29.06.2020 год. 
 

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

самоуправление и местната администрация на  29. 06. 2020 година           / понеделник / 

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

относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Чудомир, 

общ. Лозница, обл. Раград 

 

     Г-н Мехмед Билялов – Зам. Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна-

записка.  

     Г – н Александър Калинов – „Къде се намира имота?“ 

     Г – н Мехмед Билялов – „В с. Чудомир - по посока към кооперацията“ 

     Г – н Александър Калинов – „От миналата година са там, със задна дата не трябва ли да постъпи 

заявлението и за една година да плащат наем.“ 

     Г – н Мехмед Билялов – „Сега е постъпило заявление, с задна дата не може да подадат 

заявление.“ 

 

 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 № 72 

29  Юни  2020 год. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед 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    



 

 

        В Общинска администрация – Лозница е постъпило Писмо с Вх. №70-00-130/16.06.2020г. от 

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, ЕИК: 175402074 със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п.код 1619, ул. 

„Дамяница“ № 3-5, представлявано от Калин Симеонов Пешов в качеството му на управител, с което 

се прави искане за предоставяне на терен общинска собственост с цел разполагане на временна база, 

строителна техника и материали за осъществяване на строително-ремонтни дейности във връзка с 

изпълнение на Договор № 3228/26.03.2018 г.: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 

на строеж: „Газопроводно отклонение“Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa”.  

        Молителят е посочил, че желае да му бъде отдаден под наем общински терен с площ 1500 кв.м., 

представляващ част от имот № 1079 по ЗРП на с. Чудомир, за период от 4 месеца, считано от 

20.06.2020 г.  

        Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост, Общински съвет – Лозница 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Да се отдаде под наем без провеждане на публично оповестен търг на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 

ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД, ЕИК: 175402074 със седалище и адрес на управление Област София 

(столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п.код 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, 

представлявано от Калин Симеонов Пешов в качеството му на управител, общински терен с 

площ 1500 кв.м., представляващ част от имот № 1079 по ЗРП на с. Чудомир, общ. 

Лозница, обл. Разград за временно ползване, с цел разполагане на временна база, строителна 

техника и материали за осъществяване на строително-ремонтни дейности във връзка с 

изпълнение на Договор №3228/26.03.2018г.: „Проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на строеж: „Газопроводно отклонение“Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa” , за 

период от 20.06.2020 г. до 20.10.2020 г. срещу месечен наем от 1500.00 / хиляда и петстотин/ 

лв.  

2. В случай, че строително-ремонтните дейности на горецитирания обект продължат след 

изтичане на определения срок, да се сключи допълнително споразумение за удължаване на 

срока.  

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за наем с „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 

ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ АД. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на 

Област Разград в 7/седем/ дневен срок от обявяването му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд – 

Разград. 

 

 
 
 

Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  02/07 /2020 г. 


