Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 30 / 21.06.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 21.06. 2021 година /понеделник/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 15 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов - Председател на Общински съвет
- Лозница относно: Отмяна на Решения № 157, № 158 и № 159 приети с Протокол № 29 от
28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница.
………………………………….…………………………………………………………….........................................................................

Ибрахим Ахмедов - Председател на Общински съвет - 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
отсъства

№
10
11
12
13
14
15
16
17

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

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 161
21 юни 2021 год.
С Писмо вх. № 06-00-77/08.06.2021 г. Областният управител на област Разград е върнал за ново
обсъждане Решения със следните номера: № 157, № 158 и № 159 относно отдаване под наем,
учредяване право на ползване и продажба недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в
населени места извън територията на общинския център.
Така приети горепосочените решения на Общински съвет – Лозница са непълни и нарушават
разпоредбите на закона, тъй като не съответстват на нормата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, според
която при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията
на съответното населено място извън територията на общинския център, Общински съвет определя
не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се
използват за финансиране на изграждането за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на съответното населено място. Съгласно т. 2 от горепосочената
разпоредба Общинския съвет предвижда не по-малко от 30 на сто от постъпленията от
разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1 от наем, от аренда на
земеделска земи да използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено
място. В съответствие с тези нормативни разпоредби би следвало постъпленията от разпореждане и
отдаване под наем на посочените решенията имоти да бъдат предвидени за използването им по
предназначение.
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в
сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, като същият може да
отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.7
и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 157 по Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница.
2. Отменя Решение № 158 по Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница
3. Отменя Решение № 159 по Протокол № 29 от 28.05.2021 г. на Общински съвет Лозница

Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Решението е обявено на 06.07.2021 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

