
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  51 / 25. 01. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  25. 01. 2023 година /сряда /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  – зам. Кмет на община 

Лозница, Относно: Отчет за състоянието  на Общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове  и категории обекти за 2022г.  

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

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

докладна записка. 

 Александър Калинов – общински съветник – „ Не ми харесва  харесва това  изречение 

„Грижа  добър стопанин“, има едно общинско жилище, което се руши и не се 

предприемат действия. 

Изобщо цари някакъв  хаос в стопанисването на общинската а собственост и затова няма 

да подкрепя тази точка.     

 

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

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

 

 

 

 

 

 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 Против 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 1 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 348 

25 Януари  2023 год. 

        

      В изпълнение на задължението си по чл.66а от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), предоставям настоящия отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022 год. - 31.12.2022 год. 

       Съгласно чл. 1, ал. 5 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи, общинска собственост „Ежегодно кметът на общината съставя и 

предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост 

и за резултатите от нейното управление”. 

Общински съвет – Лозница  

 
РЕШИ: 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост 

и чл.1, ал. 5  от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Обс – Лозница приема Отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултати от нейното управление през 2022 година.  

 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от 

нейното управление през 2022г. 

 

       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  26. 01. 2023 г.  
 

 

 

 


