
 
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  41 / 26. 05. 2022 год. 

 

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

и местната администрация на  26. 05. 2022 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка от Мехмед Билялов Хюсеинов – Зам. Кмет на Община 

Лозница, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот –частна общинска  собственост 

за нуждите на Дирекция „Социално Подпомагане“. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Мехмед Билялов  – зам. Кмет на Община Лозница., направи разяснение по внесената докладна  

 

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 № 268 

26 Май  2022 год. 

 

В Общинска администрация – Лозница е постъпила Докладна – записка с вх. №  15-00-

107/18.05.2022 г. от Радостина Неделчева - директор на дирекция „ Социално подпомагане“ – Разград 

с териториален обхват общините Разград, Лозница и Цар Калоян относно безвъзмездно ползване на 

имот частна общинска собственост, представляващ обособена част от Поликлиника – I-ви етаж от 

 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    



северно крило от с обща п.п. 271.57 кв.м., находящ се върху УПИ I-539, в кв.56 по плана на гр. 

Лозница, със съставен АОС №990/31.08.2015г. 

Между община Лозница и Агенция за социално подпомагане е сключен договор от 25.05.2017 

г. за безвъзмездно право на ползване, който изтича  на 01.07.2022 г.  

Агенцията за социално подпомагане е администрация към Министерство на труда и 

социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане – 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МТСП.  

Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград осъществява дейност по предоставяне на 

социални услуги на гражданите на територията на община Лозница, което е от голямо значение за 

населението.  

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи 

– общинска собственост се извършва под общото ръководство на Общинския съвет. В чл. 11 от същия 

закон е регламентирано, че имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на 

населението на общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.  

Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗОС 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, каквото в случая е Агенцията за 

социално подпомагане.  

Съгласно § 35 и § 36 от Предходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за социалното подпомагане е регламентира, че Областните управители и 

кметовете на общините създават условия и съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като 

ѝ предоставят за ползване сгради, помещения и други материални условия, необходими за 

осъществяването на дейността ѝ. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, 

които са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наем.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал. 1, чл. 11, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закон за 

общинската собственост, чл.16, ал.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС гр. Лозница, Общински съвет Лозница  

 

 

РЕШИ : 

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване имот  – частна общинска собственост, 

представляващ обособена част от Поликлиника – I-ви етаж от северното крило с обща п.п. 

271.57 кв.м., находящ се върху УПИ I-539, в кв.56 по плана на гр. Лозница, със съставен 

АОС № 990/31.08.2015г. на Дирекция „Социално Подпомагане“ – Разград. 

2. Кметът на община Лозница да сключи договор за отдаване под наем със заявителя в 7-

дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. 

3. Срок на договора за наем – 10 години . 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Лозница и Областен 

Управител на обл. Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

5. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от влизане в сила на заповедта да се сключи договор за 

безвъзмездно право на ползване с Дирекция „Социално подпомагане“ 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 Административно процесуалния кодекс.                 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

Решението е обявено на 02. 06. 2022 г.  

 



 
 


