
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  54 / 14. 03. 2023 год. 

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

самоуправление и местната администрация на  14. 03. 2023 година /вторник /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: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община 

Лозница, Относно: Безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността на 

политическите партии на територията на Община Лозница отговарящи на условията 

предвидени в Закона за политическите партии. 

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

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

докладна записка. 

 

Александър Калинов- общински съветник – „забравихте да споменете , че се отдава 

здравна служба. Може ли  да се отдава помещение, което ще се използва не по 

предназначение. Имам съмнение, че тези  помещения са само за здравни услуги.“ 

Мехмед Билялов  – зам.  Кмет на Община  Лозница – „Помещението е свободно и 

предполагам, че няма да има пречка.“ 

 

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

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

 

 

Гласували  12 – Общински съветници  

 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИВ” – 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 отсъства 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков отсъства 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова отсъства 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Възд.се  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 375 

14 Март   2023 год. 

     В Общинска администрация гр. Лозница има постъпила молба с вх. рег. индекс № 94-

С-И-23/13.03.2023 г. от Ибрахим Мехмедов Ахмедов – в качеството си на представител 

на политическа партия ,,Движение за Права и Свободи“, с която моли да му бъде 

предоставено за временно и безвъзмездно ползване на общинско помещение, което ще 

се ползва за клуб на политическа партия ,,ДПС“, а именно: Стая № 1 с площ 17,50 м2, 

находяща се в Здравната служба но с. Трапище, построена върху УПИ XVIII в кв.23 по 

плана на с. Трапище, ул. ,,Пейо Яворов“ № 23 със съставен АОС № 24/30.09.2010 г. 

    С последните промени в Закона на политическите партии /ДВ, бр.60 от 2019 г., в сила 

от 30.07.2019 г./ в чл.31, ал. 1 е регламентирано предоставянето на помещения – 

общинска собственост за дейността на политическите партии да е безвъзмездно. 

     Аналогична е и промяната на чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, 

съгласно който безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни имоти – частна  

общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии се извършва от 

Кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

      Предприети са действия за промяна на Наредбата в съответствие със Закона за 

политическите партии и Закона за общинската собственост. 

      Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване са 

определени със закон, съгласно чл.44, ал.10 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, то се учредява без търг или конкурс, след решение 

на общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците. 

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии, чл.14, ал.4 от Закона за 

общинската собственост и чл.44, ал.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество. 

 

     Предвид горе изложеното,  Общински съвет – Лозница: 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне за дейността на политическата 

партия ,,Движение за Права и Свободи“ – Стая № 1 с площ 17,50 м2, находяща се 

в Здравната служба но с. Трапище, построена върху УПИ XVIII в кв.23 по плана 

на с. Трапище, ул. ,,Пейо Яворов“ № 23 със съставен АОС № 24/30.09.2010 г. 

2. Политическите партии, на които са предоставени помещения – общинска 

собственост заплащат експлоатационни разходи. 

3. Възлага на Кмета на Община Лозница да предприеме действия по сключване на 

договори за безвъзмездно предоставяне на помещения – общинска собственост на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в ЗПП. 

 

Приложение: Молба с вх. рег. индекс № 94-С-И-23/13.03.2023 г. 

 

         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  17. 03. 2023 г.  
 

 


