Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 8 / 27.02.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 27. 02. 2020 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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община
Лозница относно: Разделяне на имот – Общинска публична собственост, находящ се в землището на
село Гороцвет.
……………………………………………………………………………..........................................................
Г-н Мехмед Билялов – Зам. Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладназаписка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
1
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

№
10
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
Отсъства
ЗА
ЗА

Гласували 15 – Общински съветници
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 41
27 Февруари 2020 год.
С решение № 26 по протокол № 7 / 30.01.2020 година Общинският съвет гласува да се
предоставят пасища, мери и ливади на животновъдите. Видно е, че са свободни голямо количество
площи. Като всяка година, така и сега очакваме да останат свободни имоти. Една от причините някои реално са изгубили предназначението си, какъвто е случая с имота в землището на с. Гороцвет
с идентификатор 17066.6.105. През същият имот съществува път, по който клиентите на съседната
до имота автоморга пристигат. Същият път не е планиран по КВС. Реално обаче друг достъп няма
въпреки полските пътища по КВС. Обекта – автоморга е изградена на бивша животновъдна

ферма. По плана за земеразделяне една част от пасището попада в обекта. Поради тези причини се
налага да се извърши разделяне, както следва:
В землището на село Гороцвет – ЕКАТТЕ 17066
Имотен № 17066.6.105 местност „ Крушака „ с площ от 27.027 дка , НТП – Пасище, мера ,
Категория - Трета,при граници и съседи:
Имоти № , № :000376 , 000377 , 000182 , 000233 , 000212 , 000234 , 000230 , 000230
По искане на Кмета на общината „ Геодезическо проектиране“ ООД гр.Шумен е изработил проект
за изменение като е проектирал 4 / четири / имота
Имайки пред вид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет –
Лозница
РЕШИ:
1.Общински съвет град Лозница изразява съгласие за разделяне на имот Общинска публична
собственост, както следва:
- В землището на село Гороцвет – ЕКАТТЕ 17066
Имотен № 17066.6.105 местност „ Крушака „ с площ от 27.027 дка , НТП – Пасище, мера ,
Категория - Трета да се раздели на 4 / Четири / бр. имоти със следните площи и нови проектни
идентификатори :
№ 17066. 6 . 380 с проектна площ от - 2.000 дка, с НТП - Пасище , мера
№ 17066. 6 . 381 с проектна площ от - 18.295 дка, с НТП - Пасище , мера
№ 17066. 6 . 382 с проектна площ от - 0.260 дка, с НТП - Полски път
№ 17066. 6 . 383 с проектна площ от - 6.472 дка, с НТП - Пасище , мера
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 Административнопроцесуалния кодекс

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/03 /2020 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

