
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  33/14.05.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 14.05.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе извънредно заседание.

На заседанието присъстваха 16 Общински съветници.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател 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  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Определяне  на  правила  за  ползване  на  мери  и  пасища  – 
общинска собственост за отглеждане на животни.
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов против
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов против
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри против
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков против
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова против
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували – 16 Общински съветника
„ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – 5
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 317
14 Май 2010 год.

Във връзка с поддържането на доброто земеделско и екологично състояние 
на мерите и пасищата – общинска собственост, и стопанисвани от общината,  на 
основание чл. 37п, от ЗСПЗЗ,  чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1, чл. 44, ал. 1, т. 18 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, ал. 8 
от Закона за общинската собственост, чл. 14 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница и 
със  11  гласа  „ЗА”,  „ПРОТИВ”  –  5,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  –  0,  Общински  съвет  на 
Община Лозница

РЕШИ
І.  Определя следните правила за ползване на мери и пасища – общинска 

публична собственост и за отглеждане на животни в съответствие с условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

1. Да се предоставят под наем наличните 19 604,043 дка. пасища и мери за 
общо  ползване  през  2010 год.  на  СНЦ  „ДЕТЕЛИНА  –  2007”  гр.  Лозница, 
регистрирано  в РОС  с  РЕШЕНИЕ  №   1/23.ІІ.2007  год.  по  Ф.Д.  144/2007  год., 
съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.



2.  Община  Лозница  да  предостави  на  сдружението  необходимата 
документация за наличните имоти.

3.   Община Лозница да оказва помощ по идентификация на имотите.
4.  Община  Лозница  да  съдейства  пред  ветеринарните  служби  за 

необходимите списъци.
5. Сдружението да заплати годишен наем за ползването на общинските мери 

и пасища по 4,00 лв. /четири лева/на дка.
6.  Сдружението  да  поддържа  мерите  и  пасищата  в  добро  екологично  и 

земеделско състояние, включително и торене.
7. Сдружението да спазва разпоредбите на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОССИ.
8. Сдружението при необходимост да осигури охрана за опазване на имотите.
ІІ. Задължава Кмета на Община Лозница да сключи договор за отдаване под 

наем  на  пасищата  и  мерите  при  спазване  на  законовите  разпоредби,  който  в 
тридневен срок от подписването да представи в Общински съвет.

ІІІ.  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.

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


