
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  69 / 25.  10.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  25. 10.  2019 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 11 общински съветника:    
                                                  

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 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Одобряване на Подробен устрйствен  план – План за застрояване 
/ ПУП – ПЗ/на УПИ № I – 101, по предходен план  № 000101, при граници 73002.62. 
164 и  73002.62.100 землището на с.Трапище, община Лозница,  област Разград  с 
предназначение на имота  „За възстановяване и рекултивация.” 
………………………………………………………………………………………………….......................... 
 

Г-н Гюкчан Ахмед – временно изпълняващ длъжността 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  11 – Общински съветника   
 „ЗА” – 11 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 439 

25 Октомври  2019 год. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб отсъства 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов отсъства 13 Ниязи Ниязиев отсъства 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отасътва 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  отсъства 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



 

В рамките на Регионален проект ”Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект в сектор управление на отпадъците в регион Разград“, 
финансиран по ОПОС 2007-2013 през 2010 г. бе изготвен „Технически проект за 
рекултивация на съществуващо общинско депо.” С Решение  № 167 от 30.01.2017 
година на общинския съвет Лозница  е взето решение за изграждане на обект 
„Рекултивация на депо за отпадъци” който да бъде изграден в югоизточната част  на 
ПИ №000086 „Дървопроизводствена площ” находящ се в землището на с.Трапище, в 
местността „Куза” с площ от 271,693  декара. 
   С решение  от 31.01 2019 г. на Общинския съвет Лозница обект „Рекултивация 
на депо за отпадъци“ е определен общински обект  с първостепенно значение. С 
решение № 402 от Протокол № 61 от 30.04.2019 г. Общинския съвет  е разрешил 
изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 
73002.62.101 по КККР / предишен № ПИ №000086 /в землището на с. Трапище и 
промяна на предназначението на имота „ За възстановяване и рекултивация“ 
Решението на общинския съвет е разгласено съгласно чл.124б,ал.2 от ЗУТ. 
 Проектът за ПУП е  съобщен на заинтересованите страни в сроковете, посочени 
в чл. 128  ал. 3 от ЗУТ чрез интернет страница на общината  и с уведомително писмо 
до Държавно лесничейство. С констативен акт от 25.06.2019 г  е установено, че няма 
постъпили възражения. С Решение  по т.1 от Протокол №3/30.07.2019г. ОЕСУТ 
приема проекта  и го допуска за обявяване. 

Предвид гореизложеното, Общински съвет Лозница  
 

  

РЕШИ: 
 

          На основание чл. 21, ал. 1  т. 11 от Закона за местното самоуправление и чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет - Лозница  
одобрява  проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ № І-
101 по предходен план № 000101 при граници 73002.62.164 и 73002.62.100 в 
землището на с.Трапище, община Лозница  с предназначение - „ За възстановяване и 
рекултивация”. 
 

        Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

          

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд – Разград, по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС:  
                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 
 
 

Решението е обявено на  31/10 /2019 г. 
 


	„ПРОТИВ” – 0

