Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 34 / 29.10.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 29.10. 2021 година /петък/
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 ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. – кмет на община Лозница
относно : Разделяне и промяна на начина на трайно ползване (НТП) –на поземлен имот, находящ се
в землището на село Бели лом.
………………………….……………………………………………………………........................................................................................

Мехмед Билялов – зам. - кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
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
ЗА

№
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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 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 194
29 октомври 2021 год.
Във връзка с постъпило Заявление в Общинска администрация гр. Лозница с вх. № 94-Е-57/07.09.2021
г. от Ердинч Ахмедов Мехмедов относно обединяване на имоти с цел реализиране на мащабни
инвестиционни намерения.

По плана за земеразделяне една част от селско, стопански, горски ведомствен път с идентификатор:
24092.118.1 попада между имотите собственост на заявителя и обслужва само тях. Поради тази
причина няма пречка тази част от пътя да бъде отделена, като самостоятелен имот и предназначението
и да бъде променено.
По искане на Кмета на общината „ Геодезическо проектиране“ ООД гр. Шумен е изработил проект за
разделяне на имот с идентификатор: 24092.118.1 / Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две, точка
сто и осемнадесет, точка едно / находящ се в землището на с. Бели лом с обща площ 19.326 дка
/Деветнадесет цяло, триста двадесет и шест/ дка. с начин на трайно ползване (НТП) – ,, за селско,
стопански, горски ведомствен път“ на два нови имота, както следва:
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.118.6 / Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две,
точка сто и осемнадесет, точка шест / находящ се в землището на с. Бели лом с площ от 18.886
/Осемнадесет цяло, осемстотин осемдесет и шест/ дка с начин на трайно ползване (НТП) - ,,за селско,
стопански, горски ведомствен път“, при граници и съседи:
24092.116.23, 24092.116.32, 24092.116.34.1
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.118.7 / Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две,
точка сто и осемнадесет, точка седем /, находящ се в землището на с. Бели лом с площ от 0.440 /Нула
цяло, четиристотин и четиридесет/ дка с (НТП) начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път“ при граници и съседи:
24092.116.22, 24092.116.23, 24092.116.34
Имайки пред вид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.51, ал.3 и ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър Общински
съвет - Лозница
РЕШИ :
I. Общински съвет гр. Лозница дава съгласие ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.118.1 /
Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две, точка сто и осемнадесет, точка едно / находящ се в
землището на с. Бели лом с обща площ от 19.326 дка /Деветнадесет цяло, триста двадесет и шест/
дка. с начин на трайно ползване (НТП) – ,, за селско, стопански, горски ведомствен път“ да се
раздели на два поземлени имота, а именно:
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.118.6 /Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две,
точка сто и осемнадесет, точка шест/ находящ се в землището на с. Бели лом с площ от 18.886
/Осемнадесет цяло, осемстотин, осемдесет и шест/ дка с начин на трайно ползване (НТП) - ,,за
селско, стопански, горски ведомствен път“, при граници и съседи: 24092.116.23, 24092.116.32,
24092.116.34.1
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24092.118.7 / Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две,
точка сто и осемнадесет, точка седем/, находящ се в землището на с. Бели лом с площ от 0.440 /Нула
цяло, четиристотин и четиридесет/ дка с (НТП) – за селскостопански, горски, ведомствен път“ при
граници и съседи: 24092.116.22, 24092.116.23, 24092.116.34
II. Общински съвет гр. Лозница дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване (НТП) на
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 24092.118.7/ Двадесет и четири хиляди, деветдесет и две,
точка сто и осемнадесет, точка седем/, находящ се в землището на с. Бели лом с площ от 0.440 /Нула

цяло, четиристотин и четиридесет/ дка при граници и съседи: 24092.116.22, 24092.116.23,
24092.116.34 от ,,селско, стопански горски, ведомствен път“ на ,,за друга селскостопанска
територия“.
III. Общински съвет град Лозница обявява от публична в частна общинска собственост, поради това,
че е отпаднало правното основание за публичният характер на собствеността им по смисъла на чл.3,
ал.2, т.1 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор: 24092.118.7/ Двадесет и четири хиляди,
деветдесет и две, точка сто и осемнадесет, точка седем/, находящ се м землището на с. Бели лом с
площ от 0.440 /Нула цяло, четиристотин и четиридесет/ дка с (НТП) – за селскостопански, горски,
ведомствен път“ при граници и съседи:
24092.116.22, 24092.116.23, 24092.116.34
IV. Общинския съвет възлага на Кмета на Община Лозница да предприеме необходимите действия
за отразяване промяната на начина на трайно ползване в картата на възстановената собственост на
имота съобразно настоящето решение.
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 04.11.2021 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

