
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  51 / 25. 01. 2023 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  25. 01. 2023 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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична 

собственост в землището на с. Сейдол, общ. Лозница. 

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

Севгин Шукри  –  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: 

 

 

 

 

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 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    



РЕШЕНИЕ № 347 

25 Януари  2023 год. 

     В общинска администрация – Лозница е депозирано Заявление и придружаваща 

документация от ЕТ „ПОЛИГРАФ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, ЕИК 206869641 със седалище и 

адрес на управление: гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Антим I” № 8А 

представлявано от Георги Илиев Георгиев, концесионер на общински воден обект, за 

откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир 

„Сейдол“ , разположен в ПИ № 000081, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.  

     Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Разрешително за ползване на водни обекти 

включително от язовири и минерални води – публична собственост, които са предоставени 

безвъзмездно за управление и ползване от общините се издава от Кмета на общината след 

решение на Общински съвет.  

     Във връзка с издаването на разрешителното за ползване на воден обект са изготвени 

Преценка по чл. 62, ал.1, Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и проект на 

Разрешително за ползване на водния обект.  Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ е 

предоставен 14 – дневен срок, от обявяване на съобщението на официалната интернет – 

страница на общината, през който заинтересованите лица могат да възразят срещу 

издаването на разрешителното или да предложат условия при които същото да бъде издадено 

с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. В посочения срок не са получени 

възражения и предложения от заинтересованите лица.  

    Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 

3 от Закона за водите предлагам Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Кметът на община Лозница да издаде Разрешително за ползване на воден 

обект – публична собственост – язовир „Сейдол“ , разположен в ПИ № 000081 за 

аквакултури и свързаните с тях дейности за срока до изтичане на концесионния 

договор. 

2. Приема предложения проект на Разрешително за ползване на воден обект – публична 

собственост – язовир „Сейдол“.  

 

 

         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  26. 01. 2023 г.  
 

 

 


