
 
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  40 / 27. 04. 2022 год. 

 

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

и местната администрация на  27. 04. 2022 година /сряда / 

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 ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от Ибрахим Ахмедов – Председател на общински съвет гр. 

Лозница ,относно: Отмяна на Решение № 244 и Решение № 245 приети с Протокол № 39 от 

31.03.2022г. на Общински съвет Лозница. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Севджан Адем даде думата на  Председателя  на общински съвет  за разяснения.  

Ибрахим  Ахмедов – Председател на Общински съвет гр. Лозница направи разяснения пои 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 № 250 

27 Април  2022 год. 

 

 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    



С Писмо вх. № 08-00-24/13.04.2022 г. Областният управител на област Разград след извършване 

проверка и преценка на Протокол № 39/31.03.2022 г. на Общински съвет – Лозница, относно неговата 

законосъобразност от фактическа и правна страна е върнал за ново обсъждане Решение № 244 и 

Решение № 245.  

С Решение № 244 по Протокол № 39/31.03.2022 г., Общински съвет променя вида на общинската 

собственост от публична в частна, което пряко касае режима на разпореждане с нея. В случая липсват 

материалноправните предпоставки за промяна на характера на общинската собственост по чл. 6, ал. 

1 от ЗОС от публична в частна. Не са налице доказателства предназначението на обектите предмет 

на решението да е променено, както и изменение на ПУП, така и по КККР. След като имотите не са 

променили предназначението си за трайно задоволяване на обществени нужди, не са налице и 

предпоставки за промяна от публична общинска в частна общинска собственост.  

С Решение № 245 по Протокол № 39/31.03.2022 г., Общинският съвет е дал съгласие за провеждане 

на търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 24092.118.7 с площ 440 

кв.м. , трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята : 0 / нула/ , землището на с. Бели Лом, 

общ. Лозница, обл. Разград, местност „Бьоржек алтъ“. С предходно свое решение Общинският съвет 

е дал съгласие за промяна на начина на трайно ползване на горепосочения имот от „селскостопански, 

горски, ведомствен път“ на „за друга селскостопанска територия“ и е възложил на Кмета на общината 

да предприеме необходимите действия за отразяване начина на трайно ползване на имота. Същото 

не е взето под внимание и промяната в начина трайно ползване на имота не е отразена в картата на 

възстановената собственост. При приемане на настоящото решение Общинският съвет се позовал на 

порочни актове поради което се счита, че така прието решението страда от съществени пороци, което 

е основание за неговата отмяна.  

 

С оглед на изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45, ал.7 

и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Лозница  

 

РЕШИ : 

 

1. Отменя Решение  № 244 по Протокол № 39 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Лозница. 

2. Отменя Решение  № 245 по Протокол № 39 от 31.03.2022 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: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

 

 

Решението е обявено на 04. 05. 2022 г.  

 


