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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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община 

Лозница относно : Даване на съгласие за разделяне на ПИ с идентификатор 24092.254.63 , находящ 

се в землището на с. Бели Лом, община Лозница. 

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

 

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: 

  

 

     

 

 Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 236 

28 Февруари 2022 год. 

 

      В община Лозница е депозирано заявление с вх. рег. индекс 94-Е-3/19.01.2022 г. от Ердинч 

Ахмедов Мехмедов, който е собственик на следните имоти: поземлен имот с № 24092.254.45, 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ОТС. 

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    



поземлен имот с № 24092.254.46, поземлен имот с № 24092.254.48, поземлен имот с № 

24092.254.49, поземлен имот с № 24092.254.50, поземлен имот с № 24092.254.51, поземлен имот с 

№ 24092.254.52, поземлен имот с № 24092.254.53 и поземлен имот с № 24092.254.74, находящи се 

в землището на с. Бели Лом, Община Лозница, Област Разград. 

      Община Лозница е собственик на поземлен имот № 24092.254.63, с площ 2,154 дка, трайно 

предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: местни пътища, находящ се 

в землището на с. Бели Лом. 

       След извършен оглед на място от представители на общинска администрация бе констатирано, 

че местния път с идентификатор: 24092.254.63 попада между имотите собственост на заявителя и 

обслужва само тях. 

       Поради гореописаната причина считам, че няма пречка и е целесъобразно имот с № 

24092.254.63 да се раздели на самостоятелни имоти от 3 /три/ части. 

       В тази връзка бе възложено на ,,ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД – гр. Шумен 

изготвяне на проект за делба, приложен към настоящата докладна, съгласно който се образуват в 

три нови имота: имот с проектен № 24092.254.71, с площ 0,867 м2; 

имот с проектен № 24092.254.72, с площ 0,742 м2, имот с проектен № 24092.254.73, с площ 0,540 

м2. 

      Предвид гореизложеното,  Общински съвет Лозница  

 

 

РЕШИ : 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и скица – проект за разделяне /делба/ на поземлен имот, Общински съвет – 

Лозница дава съгласие да се извърши делба на поземлен имот с идентификатор 

24092.254.63, адрес: с. Бели Лом, вид собственост: Общинска публична, с площ 2,150 дка., 

трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Местен път, 

като се образуват в 3 /три/ нови имота, както следва:  

- Поземлен имот с проектен идентификатор 24092.254.71 с площ 0,867 м2, начин на 

трайно ползване: За местен път 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 24092.254.72 с площ 0,742 м2, начин на 

трайно ползване: За местен път 

- Поземлен имот с проектен идентификатор 24092.254.73 с площ 0,540 м2, начин на 

трайно ползване: За местен път 

 

2.Възлага на Кмета на община Лозница да предприеме всички необходими действия за 

разделяне на имота.  

 

              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.  

 


