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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  53 / 27. 02. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  27. 02. 2023 година /понеделник /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 ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община 

Лозница, Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в 

полза на Сдружение „Спортен клуб по борба „Кубадън“ “ . 

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

Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка. 

Александър Калинов – общински съветник – „Защо не е предложен договора, цялата  зала 

ли се предоставя или част от нея ?“ 

Севгин Шукри  –  Кмет на Община Лозница – договора е само за ползване на залата, 

разбира се , че може да се ползва и от други желаещи. 

 

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 

 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    



 

РЕШЕНИЕ № 364 

27 Февруари  2023 год. 

      Съгласно договор от 18.03.2014 г., сключен между община Лозница и Сдружение 

„Спортен клуб по борба „Кубадън“ “ ЕИК : 116023706 със седалище и адрес на 

управление гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 2, представлявано от Любен Костадинов 

Калински е учредено безвъзмездно право на ползване на общински имот , представляващ 

Самостоятелен обект – сграда, отредена за „Спортна зала“ със застроена площ 827 кв.м., 

постоена върху имот УПИ VI - 600, кв. 55 по ЗРП на гр. Лозница, ул. „Васил Левски“ № 

2 за срок от 10 / десет/ години.  

     В общинска администрация – Лозница е постъпила молба с вх. № 94-П-9/ 22.02.2023 

г. от Любен Костадинов Калински – председател на Сдружение „Спортен клуб по борба 

„Кубадън“ “ с искане за удължаване срока на договора. 

    Дейността на спортния клуб подпомага заниманията с физическа активност, 

физическо възпитание и спорт и печели редица национални и международни турнири по 

борба.  

   Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост, чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и 

спорт и чл. 43, ал. 3, т. 3 от Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС – Лозница, Общински съвет – Лозница  

 

 

РЕШИ: 

1. Общински съвет – Лозница учредява на Сдружение „ Спортен клуб по борба 

„Кубадън“ “ ЕИК : 116023706 със седалище и адрес на управление гр. Лозница, 

ул. „Васил Левски“ № 2, представлявано от Любен Костадинов Калински 

безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на общински имот , 

представляващ Самостоятелен обект – сграда, отредена за „Спортна зала“ със 

застроена площ 827 кв.м., постоена върху имот УПИ VI - 600, кв. 55 по ЗРП на гр. 

Лозница, ул. „Васил Левски“ № 2, при граници и съседи – север УПИ I , изток: 

улица; юг: УПИ V и IV; запад: имот с пл. 598. 

2. Възлага  на Кмета община Лозница да сключи договор за безвъзмездно право  на 

ползване със Сдружение „Спортен клуб по борба „Кубадън“.  

 

       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. 

Решението е обявено на  27. 02. 2023 г.  
 

 


