Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 33 / 30.09.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 30.09. 2021 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на
Община Лозница за 2020 год.
………………………………….……………………………………………………………..........................................................................

Севгин Шукри - кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.
Г-н Ал. Калинов – Искам да изкажа своето задоволство от изработения ОУП.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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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
отсъства

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

Гласувал
ЗА
отсъства
отсъства
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 13 – Общински съветници
„ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 178
30 септември 2021 год.
Общият устройствен план /ОУП/ на Община Лозница е изготвен съгласно Плановото задание,
одобрено с Решение № 258 от 05.06.2014 г. на Общински съвет - Лозница. Съгласно плановото
задание ОУП на общината е с прогнозен период до 2033 г. Планът е разработен за територията
на цялата община Лозница с обхват на всички землища от общината – на град Лозница и селата
с. Бели лом, с. Веселина, с. Гороцвет, с. Градина, с. Каменар, с. Крояч, с. Ловско, с.
Манастирско, с. Манастирци, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, с. Трапище, с. Тръбач, с.
Чудомир. ОУП на Община Лозница е съгласуван със Становище по Екологична оценка № РУ -

1-1/ 2018 г. на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната
среда и водите град Русе. Одобрен е с Решение № 5 от 21.11.2019 г. на Общински съвет –
Лозница, обнародвано в Държавен вестник бр. 96 от 06 декември 2019 г.
Съгласно чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията кметът на общината представя
за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на общината,
съответно на населеното място или селищното образувание, и прави предложения за изменение
на плана, ако такова се налага. В изпълнение разпоредбите на Закона за устройство на
територията, Ви представям за разглеждане годишен доклад по наблюдението и контрола при
прилагането на Общия устройствен план на Община Лозница за 2020 год. Същият е одобрен от
РИОСВ-Русе с писмо изх. № И-3405 от 02.09.2021 г.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Лозница
РЕШИ :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията Общински съвет –
Лозница приема ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ
ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА 2020 год.
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: /п/
А. Салиева
Решението е обявено на 06.10.2021 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

