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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  46 / 16. 09. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  16. 09. 2022 година /петък / 

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 ШЕСТА 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  на „ЗДРАВЕ  - СТОЯНОВИ ИС-Е – МЕДИКО 

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ“ СД.  

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

 

Мехмед Билялов   – зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 

докладна записка  

Ниязи Ниязиев  - общински съветник – „Да се Актуализират цените, стига сте работили 

със стари цени.“ Да се направи актуализация в наредбата и да се променят цените. 

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов отсъства 

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    



 

 

 

РЕШЕНИЕ № 300 

16 Септември   2022 год. 

 

В община Лозница е постъпила Молба с вх. № 94-Г-27/25.07.2022 г. от Георги Статев 

Стоянов – Управител на СД ,,ЗДРАВЕ – СТОЯНОВИ И С-ИЕ-МЕДИКО-

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРОТОРИЯ“ с ЕИК 116505674, със седалище и адрес на 

управление: гр. Лозница, ж.к. ,,Найден Кючуков, бл.1, вх. А, ет.4, ап.11, общ. Лозница, 

обл. Разград, относно отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост. 

          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  СД ,,ЗДРАВЕ – 

СТОЯНОВИ И С-ИЕ-МЕДИКО-ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА гр. Лозница, ж.к. ,,Найден 

Кючуков, бл.1, вх. А, ет.4, ап.11, общ. Лозница, обл. Разград, ЕИК 116505674, 

представляван от от Георги Статев Стоянов следните помещения – частна общинска 

собственост: 

1.1 Обособена част от ,,Стоматологична поликлиника“ гр. Лозница: 

- Помещение № 10 с площ 17.90 м2 с предназначение за кабинет; 

- Помещение № 11 с площ 13.30 м2 с предназначение за кабинет; 

- Помещение № 12 с площ 12.90 м2 с предназначение за кабинет, 

намиращи се на 2 етаж от ,,Комбинираната административна сграда“ 

гр. Лозница, находящи се в кв. 28, УПИ I, по ЗРП на гр. Лозница, ул. 

,,Дружба“ № 17 с АОС № 5/18.05.2006 г., при граници и съседи на 

имота: Север и запад: паркинг, изток: имоти с пл. № 282, 283, юг: ул. 

,,Дружба“, срещу месечен наем от 12,15 / дванадесет лева и 

петнадесет ст. / лева, върху която се начислява 2,43 / два лева и 

четиридесет и три ст. / ДДС или окончателната сума за плащане ще 

бъде 14,58 /четиринадесет лева и петдесет и осем ст. / лева. 

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 – 5 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. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд – гр. 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  23. 09.. 2022 г.  
 

 

 

 

 


