Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 22 / 25.11.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 25.11. 2020 година / сряда/
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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ТРЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Ибрахим Ахмедов - Председател на Общински съвет
Лозница относно: Отмяна на Решение № 102 по Протокол № 21 от 30.10.2020 г. на Общински съвет
– Лозница.
……………………………………………………………………..........................................................
Ибрахим Ахмедов – Председател на ОБС – Лозница, направи разяснение по внесената докладна
– записка.
Ал. Калинов - Господин Председател ще ни запознаете ли с писмото на Областния управител
на област Разград, тъй като не е приложено към докладната – записка?
Господин Ибрахим Ахмедов зачете писмото на Областния управител на област Разград.
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
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

№
10
11
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14
15
16
17

Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 110
25 ноември 2020 год.
С Писмо вх. № 391/12.11.2020 г. Областният управител на област Разград е върнал на Решение №
102 по Протокол № 21 от 30.10.2020 г. на Общински съвет Лозница за ново обсъждане. С това

решение Общинският съвет на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл.3, ал.2 от Закон за общинската
собственост обяви собствеността от публична общинска в частна на следния имот:
1.1.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV / четиринадесет римско/ в кв. 81 /осемдесет и едно/,
образуван от имот 889 / осемстотин осемдесет и девет/ по Заповед за изменение на ПУП на гр.
Лозница, ЕКАТТЕ: 44166, одобрен със Заповед № 270 от 10.06.2020 г. на Кмета на община Лозница.
Имотът има площ 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/ и е отреден за „Промишленост“ при
граници и съседи: 1. УПИ XIII в квартал 81; 2. Улица; 3. УПИ X в квартал 81
Мотивите, послужили като основание актът да бъде върнат за ново разглеждане, касаят липса на
материалноправните предпоставки за промяна на характера на общинската собственост по чл.6, ал.1
от ЗОС от публична в частна. Също така съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗОС решенията на Общинския съвет
по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, видно от протокола
решението е прието при липса на кворум.
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в
сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му, като същият може да
отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.7
и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
Отменя Решение № 102 по Протокол № 21 от 30.10.2020 г. на Общински съвет Лозница.
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.

Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 01/12/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

