
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  50 / 22. 12. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  22. 12. 2022 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: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

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

ПО  СЕДМА ТОЧКА Докладна записка от Мехмед  Билялов  – зам. Кмет на община 

Лозница, Относно: Промяна на начина на трайно ползване на 3 / Три / броя Общински 

имоти. 

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

 

Мехмед Билялов   –  зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов отсъства 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков отсъства 

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    



Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 342 

22 Декември  2022 год. 

         Във връзка с реализиране на мащабно инвестиционно намерение за публично – 

частно партньорство и изграждането на фотоволтаичен парк и фотоволтаична 

електрическа централа на територията на Община Лозница е необходимо да бъде 

променен начина на трайно ползване на следните 3 / три/ броя имоти, а именно: 

- имот в землището на с. Каменар с идентификатор 35715.66.441 с площ от 10.417 

дка., находящ се в местността ,, Под ески бостанлък“, Категория – Пета, 

Общинска частна собственост от НТП ,, друг вид земеделска земя“ на ,,Пасище“;  

- имот в землището на с. Сейдол с идентификатор 65992.126.235 с площ от 17.867 

дка., находящ се в местността ,, Юртлук “ Категория - Шеста Общинска частна 

собственост от НТП ,, друг вид земеделска земя“ на „Пасище;  

- имот в землището на с. Сейдол с идентификатор 65992.126.271 с площ от 43.866 

дка., находящ се в местността ,, Юртлук “ Общинска частна собственост, 

Категория - Шеста от НТП ,, друг вид земеделска земя“  на ,,Пасище“. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна ФтЕЦ за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, 

предназначена за продажба на свободния пазар и евентуално за покриване на нуждите от 

електроенергия на региона, като реализацията на проекта не е свързана с отделяне на 

емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

      Съгласно разпоредбите на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи – собственикът на земеделска земя, 

или упълномощено от него лице може да подаде заявление до Общинска служба по          ,, 

Земеделие “ за промяна на начина на ползване на имота или на части от него за други 

земеделски нужди. Въз основа на заявлението на собственика, Началникът на ОСЗ 

назначава комисия в определен състав, която съвместно със собственика или 

упълномощено от него лице извършва проверка на място и съставя протокол в който се 

отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията 

се одобрява от Началника на ОСЗ и се съобщава на собственика на имота.  

      Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във връзка с чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 

1. Общинският съвет - Лозница  дава съгласие да бъде променен начина на трайно 

ползване на следните 3 / три/ броя имоти, както следва: 

- имот в землището на с. Каменар с идентификатор 35715.66.441 с площ от 10.417 

дка., находящ се в местността ,, Под ески бостанлък“, Категория – Пета, 

Общинска частна собственост от НТП ,, друг вид земеделска земя“ на НТП 

,,Пасище“;  

- имот в землището на с. Сейдол с идентификатор 65992.126.235 с площ от 17.867 

дка., находящ се в местността ,, Юртлук “ Категория - Шеста Общинска частна 

собственост от НТП ,, друг вид земеделска земя“ на НТП „Пасище“;  



- имот в землището на с. Сейдол с идентификатор 65992.126.271 с площ от 43.866 

дка., находящ се в местността ,, Юртлук “ Общинска частна собственост, 

Категория - Шеста от НТП ,, друг вид земеделска земя“  на НТП ,,Пасище“. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Лозница да предприеме всички необходими 

действия за  извършване промяната на начина на трайно ползване съобразно 

настоящото 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 Административно процесуалния 

кодекс.                 

 

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                        А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 
 

 


