Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 7 / 30.01.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 30. 01. 2020 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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница
относно: Даване на съгласие за разширение на сервитут за прокарване на газопровод, кабели и
технологични съоръжения в полза на „ БУЛГАРТРАНСГАЗ‘‘ ЕАД.
…………………………………………………………………………………………......................................
Г-н Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Г-жа Данаила Савова – Петрова, Директор Д-я „МРЕУТСД“, направи разяснение по внесената
докладна.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници :
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
ЗА

Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 21
30 Януари 2020 г.
В Общинска администрация – Лозница е постъпило Писмо с Вх. № 26-00-3/20.12.2019г. от
Адвокатско дружество „ПЕТКОВ И ПЕТКОВ“, ангажирано от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД по

Договор № 4106/02.08.2019 г. с дейностите по придобиване на вещни права, върху имоти за обект
„Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa” реф. № 190-007, съгласно което
молят Общинският съвет да приеме решение за даване на съгласие за разширение на сервитут за
прокарване на газопровод, кабели и технологични съоръжения в полза на „ БУЛГАРТРАНСГАЗ“
ЕАД с ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин –
2“ , бул. „Панчо Владигеров“ № 66, представлявано от изпълнителния директор Владимир Асенов
Малинов, за имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Чудомир, община
Лозница, съгласно предвижданията на ПУП – ПП за обект „Газопроводно отклонение „Търговище –
DN 250, PN 5,4 MPa” реф. № 190-007“, както следва:
1. За Поземлен имот с идентификатор 81619.43.126 /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и три точка сто двадесет и шест/, по Кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния
директор на АГКК с площ от 11 915 кв.м., трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория
на земята 0 /нула/, номер по предходен план: 000126, намиращ се в землището на с. Чудомир,
общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи: 81619.45.18, 81619.45.19, 81619.45.127,
81619.45.20, 81619.45.21, 15919.3.5, 81619.47.2, 81619.47.1, 81619.43.65, 81619.45.1, 81619.45.2,
81619.45.3, 81619.45.4, 81619.45.5, 81619.45.6, 81619.45.7, 81619.45.8, 81619.45.9, 81619.45.10,
81619.45.11, 81619.45.12, 81619.45.13, 81619.45.13, 81619.45.14, 81619.45.15, 81619.45.16,
81619.45.17 – разширение на сервитут за газопровод, кабели и технологични съоръжения
върху 52 /петдесет и два/ кв.м.
2. За Поземлен имот с идентификатор 81619.43.163 /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и три точка сто шестдесет и три/, по Кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния
директор на АГКК ,с площ от 60 967 кв.м., трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята – 3 / трета/, номер по
предходен план: 000163, намиращ се в землището на с. Чудомир, местност „ИКИСЧЕ АЛТЪ“,
общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи: 81619.58.113, 81619.43.131, 81619.43.65 –
разширение на сервитут за газопровод, кабели и технологични съоръжения върху 266 / двеста
шестдесет и шест/ кв.м.
3. За Поземлен имот с идентификатор 81619.47.2, /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и седем точка две/ по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК,
с площ от 53655 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно
ползване – ливада, категория на земята – 3 /трета/, номер по предходен план 047002, намиращ
се в землището на с. Чудомир, местност „БАХЧЕ АЛТЪ“, общ. Лозница, обл. Разград, при
граници и съседи: 15919.2.10, 15919.3.119, 15919.3.1, 15919.3.2, 15919.3.3, 15919.3.4,
15919.3.5, 81619.47.1, 81619.43.126, 81619.47.3 – разширение на сервитут за газопровод,
кабели и технологични съоръжения върху 410 /четиристотин и десет/ кв.м.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС във
връзка с чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОБС – Лозница чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Лозница
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разширение на сервитут за прокарване на газопровод, кабели и технологични
съоръжения в полза на „ БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД с ЕИК 175203478, със седалище и адрес на
управление в гр. София, р-н Люлин, ж.к. „Люлин – 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66,
представлявано от изпълнителния директор Владимир Асенов Малинов, за имоти – общинска
собственост, находящи се в землището на с. Чудомир, община Лозница, съгласно предвижданията на
ПУП – ПП за обект „Газопроводно отклонение „Търговище – DN 250, PN 5,4 MPa” реф. № 190-007“,
както следва:

1. За Поземлен имот с идентификатор 81619.43.126 /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и три точка сто двадесет и шест/, по Кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния
директор на АГКК с площ от 11 915 кв.м., трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път,
категория на земята 0 /нула/, номер по предходен план: 000126, намиращ се в землището на
с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи: 81619.45.18, 81619.45.19,
81619.45.127, 81619.45.20, 81619.45.21, 15919.3.5, 81619.47.2, 81619.47.1, 81619.43.65,
81619.45.1, 81619.45.2, 81619.45.3, 81619.45.4, 81619.45.5,
81619.45.6, 81619.45.7,
81619.45.8, 81619.45.9, 81619.45.10, 81619.45.11, 81619.45.12, 81619.45.13, 81619.45.13,
81619.45.14, 81619.45.15, 81619.45.16,
81619.45.17 – разширение на сервитут за
газопровод, кабели и технологични съоръжения върху 52 /петдесет и два/ кв.м.
2. За Поземлен имот с идентификатор 81619.43.163 /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и три точка сто шестдесет и три/, по Кадастрална карта и
кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния
директор на АГКК ,с площ от 60 967 кв.м., трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята – 3 / трета/, номер по
предходен план: 000163, намиращ се в землището на с. Чудомир, местност „ИКИСЧЕ
АЛТЪ“, общ. Лозница, обл. Разград, при граници и съседи: 81619.58.113, 81619.43.131,
81619.43.65 – разширение на сервитут за газопровод, кабели и технологични съоръжения
върху 266 / двеста шестдесет и шест/ кв.м.
3. За Поземлен имот с идентификатор 81619.47.2, /осемдесет и една хиляди шестстотин и
деветнадесет точка четиридесет и седем точка две/ по кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със Заповед РД-18-848/23.03.2018 г. на Изпълнителния директор на
АГКК, с площ от 53655 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин
на трайно ползване – ливада, категория на земята – 3 /трета/, номер по предходен план
047002, намиращ се в землището на с. Чудомир, местност „БАХЧЕ АЛТЪ“, общ. Лозница,
обл. Разград, при граници и съседи: 15919.2.10, 15919.3.119, 15919.3.1, 15919.3.2, 15919.3.3,
15919.3.4, 15919.3.5, 81619.47.1, 81619.43.126, 81619.47.3 – разширение на сервитут за
газопровод, кабели и технологични съоръжения върху 410 /четиристотин и десет/ кв.м.
II. Упълномощава Кмета на Община Лозница да извърши всички правни и фактически действия във
връзка с разширение на сервитут за прокарване на газопровод, кабели и технологични съоръжения в
полза на „ БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
III. Цената на учреденото право да се определи по реда на чл. 210 от ЗУТ и заплати преди издаване
на заповедта на Кмета общината.
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:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/01 /2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

