
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  4 / 21.11.2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация на  21. 11. 2019 година / четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе извънредно  заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 15 общински съветници.   
            

 Председател на Общински съвет откри извънредното заседание и предложи същото да протече при 
следния: 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

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

1. ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница, 
относно: Одобряване на „Общ устройствен план за територията на община Лозница“. 

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

Г-н Севгин Шукри – Кмет на община Лозница направи разяснения по внесената докладна 
записка. 

Г-жа Данаила Савова – Петрова  – Директор на  Дирекция „МРЕУТСД”, направи подробно 
разсяснение относно процедурата по одобряване на Общия устройствен план на територията на 
община Лозница и причините, които налагат извънредното свикване на настоящото заседание. 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 
 

 

 

Гласували  15 – Общински съветници   

 „ЗА” – 15 

           „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

21 Ноември  2019 год. 
Проектът за Общ устройствен план /ОУП/ на община Лозница е изработен от проектантски 

екип  на „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, в изпълнение на Решение № 126, взето по 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев отсъства 

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    



протокол № 22 от 31.01.2013 г. на Общински съвет  – Лозница и проведена открита процедура за 
възлагане на ОУП.  

Планът е изготвен на основание на чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 
и § 123 от Преходните и заключителни разпоредби на същия.  

 

Проектът е изработен въз основа на: 
 Задание за изработване на ОУП на община Лозница, одобрено от Общински съвет - 

Лозница с Решение № 258 от 05.06.2014 г. по Протокол № 45 от 05.06.2014 г.; 
 Съгласувателни писма към ЗАДАНИЕТО от заинтересовани институции и ведомства, 

както следва:  
 Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство 

/НИНКН/, писмо № 0800-1169 от 01.08.2014 г.  
 Министерство на околната следа и водите, Регионална инспекция по околната среда и 

водите град Русе, писмо №  АО2661 от 05.06.2014 г. 

 Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план за община Лозница”, 

разработено в съответствие с изискванията на Възложителя. 
 

     Предварителният проект на ОУП на община Лозница е приет с Решение по протокол от 
27.10.2015 г. на временна комисия, назначена със Заповед № 742/14.08.2015 г., както и с Решение по 
протокол от 23.02.2016 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията.  

Предварителният проект на ОУП на община Лозница, Екологичната оценка и Оценката за 
съвместимост са процедирани съгласно изискванията на чл. 127 от ЗУТ, Наредбата за условията и 
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

За окончателния проект на ОУП на община Лозница има влязло в сила Решение на РИОСВ - 
Русе №  РУ-17-ЕО/2019, както и положително Становище от Министерство на културата, НИНКН с 
изх. № 33-НН-657 от 12.11.2019 г.  

 

      С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/, във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ , Общински съвет – Лозница  
 

 

РЕШИ: 
 

Общински съвет – Лозница одобрява Общия устройствен план  на община Лозница. 
     На основание чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общия устройствен 

план на община Лозница не подлежи на обжалване.  
     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 Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

Вярно с оригинала 

 

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

 

Решението е обявено на  22/11 /2019 г. 


	„ПРОТИВ” – 0

