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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  38 / 28.02.2022 год. 

 

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

и местната администрация на  28.02. 2022 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 ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: 

Отмяна на Решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. на Общински съвет – 

Лозница 

………………………….……………………………………………………………....................................... 

 

Севгин Шукри –  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: 

 

      

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 226 

28 Февруари 2022 год. 

 

С решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 г. Общински съвет – Лозница даде 

съгласие да за изключване, респективно включване на поземлени имоти  - земеделски земи в обхвата 

на специализирания слой „Постоянно затревени площи“, в изпълнение на решението е изпратено 

заявление до Министерство на земеделието. 

    В отговор на Заявление  с рег. №  07-33 от 28.01.2022 г. за изключване от специализирания слой 

„Постоянно затревени площи“ на имоти 10759.72.339, 10759.72.338 и 35715.26.445 е постъпило писмо 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова 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 ЗА 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



в Общинска администрация с вх.№ 04-00-10-1/09.02.2022 г. от Дирекция „Идентификация на 

земеделските парцели“ към Министерство на земеделието.  

    Заявлението е разгледано в горепосочената дирекция в резултат на което е установено, че имот 

10759.72.338 не попада в обхвата на слой ПЗП, съответно искането за неговото изключване от слой 

ПЗП е безпредметно.  

     Всички имоти, предложени за включване в обхвата на слоя ПЗП на мястото на имотите за 

изключване не отговарят на изискванията предвидени в Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и 

реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и 

контрол. По данни от Кадастралната карта и кадастралните регистри и в действителност по данни на 

Системата за идентификация на земеделските парцели по – голяма част от тях попадат във физически 

блокове с НТП „ Обработваеми земи“ и „Други трайни насаждения“. В този смисъл следва да се 

предложат други имоти с площ отговаряща на условията за включване в слой ПЗП.  

    Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с писмо с 

вх.№ 04-00-10-1/09.02.2022 г. от Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“ към 

Министерство на земеделието,  Общински съвет Лозница 

 

РЕШИ : 

 

         Отменя Решение № 222/26.01.2022 г. по Протокол № 37/26.01.2022 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 Административно процесуалния кодекс.                 

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 07. 03. 2022 г.  

 


