
Препис – извлечение 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  11 / 30.04.2020 год. 

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

самоуправление и местната администрация на  30. 04. 2020 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница 
относно: Изработване на ПУП – Парцеларен план и специализирана план – схема за външно 
електрозахранване на ПИ 44166.24.14, местност „Куза” в землището на гр. Лозница. 

 
……………………………………………………………………….......................................................... 
     Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – 
записка.  
 
    Александър Калинов – общински съветник предложи за отлагането на тази точка, тъй като на 
комисиите се е дискутирало че няма проблем, а сега се оказва , че има. Г-н Калинов предложи още 
да  се поканят заинтересованите лица  по чл. 128 а от Закона за устройство на територията , а именно 
експлоатационни дружества като водоснабдяване  за подробни разяснения по проекта. Нямам нищо 
против проекта, даже се радвам, че има такъв. В заданието по чл.125 се казва, че имотът не е 
застроен, а се оказва, че е, и това нещо трябва да се поправи. Да седнат заинтересованите лица да се 
обсъдят подробностите, за да не стават грешки.” 
 
    Г-ж Леман Арслан -  собственик на имота, от която е постъпило предложение за изработване на 
ПУП – Парцеларен план и специализирана план-схема за техническа инфраструктура за 
електрозахранване в местност „Куза” в землището на гр. Лозница взе отношение по внесената 
докладна. Г-жа Аслан направи разяснение по зададените въпроси на г-н Калинов. Тя наблегна на 
това, че проектът за птицефермата е изготвен през 2008г, а разрешението за строеж е от август 2009г. 
От август 2008г. по проекта са издадени комплект документи и скици, в които нито един път не е 
описан въпросният водопровод. Проектът е внесен за финансиране по мярка 4.1 към Държавен фонд 
„Земеделие”, а там изискванията за документация са строго контролирани. Освен това  са получени 
писма от Дирекция  за национален строителен контрол в община Лозница във връзка със 
строителните дейности. В тези писма дирекцията е изискала от Напоителни системи   ЕАД   да 
представи в срок от 10 дни  документи за  строежа на водопровода, който  ще преминава през имота. 
От август 2018г.  отговор на тези писма няма.” 
 
 Александър Калинов  - общински съветник отново взе думата: „Точно за това  отправям 
предложение за покана на другата страна, тъй като и двете страни представят документи и стават 
противоречиви  неща. Нека да стане ясно какво решение ще вземем”.  
 
      Емил Проданов – главен архитект в Община Лозница  се изказа във връзка с докладната записка : 
„В случая мисля, че  няма законови пречки за приемане на докладната записка. Тъй като няма 
никакъв иск, тоест няма правно основание за неприемане на докладна записка. Това, което г-н 



Калинов предлага да бъдат извикани  заинтересованите страни, значи заинтересованите страни са 
тия, които имат някакви документи за това , че са собственици на имоти, съоръжения и т.н.  
Напоителни системи до момента не са представили документ за собственост за водопровода. Така, 
че не могат да се водят собственици и няма защо да бъдат уведомявани.” 
 
     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” –  
 

РЕШЕНИЕ № 55 
30 април 2020 год. 

 
 В община Лозница е постъпило заявление с вх. № 94-Л-6/06.04.2020г. от Леман Юмерова 

Аслан, с което иска разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план, специализирана   план 
– схема за техническа инфрасруктура и одобряване на задание за проектиране. Приложени са скица 
предложение, задание за изработване на ПУП и становище на главния архитект. 
  Съгласно чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешение за изработване 
на ПУП за имоти извън регулация се дава с решение на общински съвет. С разрешението по чл. 
124а се одобрява и заданието по чл. 125 от ЗУТ. 
 
Предвид гореизложеното, Общински съвет Лозница 
 
       

РЕШИ: 
 

1. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план и 
специализирана план-схема за техническа инфраструктура за електрозахранване на ПИ 44166.24, 
местност  „Куза” в землището на гр. Лозница. 
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ. 
 
     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 от обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед 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 Въздържал се 
9 Мехмед Мехмедов ЗА    



 
 
Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  07/05/2020 г. 


