Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 17 / 28.07.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.07.2020 година /вторник /от 09.00 часа проведе
редовно заседание.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри - Кмет на Община Лозница
относно: Съгласие за прокарване на трасе за външно ел. захранване на БКТП 20/0,4 kV, 630
kVA е УПИ IX – 461, кв. 53 по плана гр. Лозница в полза на „Агро Лозница“ ООД.
Г-н Севгин Шукри – Кмет на община Лозница направи разяснение 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:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА

№
10
11
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13
14
15
16
17

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства
ЗА
отсъства

Гласували 12 – Общински съветници
„ЗА” – 12
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 78
28 юли 2020 год.
В Общинска администрация – Лозница е постъпило Заявление с Вх. 70-00-147/07.07.2020 г. от
„Агро Лозница“ ООД със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична,
гр. София, район Красно село, жк. Хиподрума, Ами Буе 72, ет. 1, ап. 1, оф. 1, представлявано от
Златислав Диянов Николов, за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения
на техническата инфраструктура през чужд имот. В заявлението молителят е посочил, че желае да
получи съгласие за прокарване на външно ел, захранване на БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA,находящ се в
УПИ IX - 461, кв. 53 по плана гр. Лозница, отреден за „Производствени и складови дейности“, за
обект „Мелница за кориандър и силозно складово стопанство“.

Към заявлението молителят е приложил съответните документи, от които става видно, че
захранването на новоизграждащия се трафопост тип БТКП ще се осъществи с кабел 20 kV от
съществуващ стълб тип СРС № 132 на електропровод 20 kV „Крояч“. Кабелът ще бъде тип 3
САХЕкТ (1х185). Полагането на кабела 20 kV ще се извърши по показаното на чертежа трасе.
Трасето на захранващия кабел ще започне от съществуващ стълб и ще преминава през следните
имоти:
- ПИ с идентификатор № 44166.43.156 – земеделска земя /мера/ с начин на трайно ползване –
друг вид земеделска земя, общинска публична собственост.
- Обслужваща улица на Община Лозница – общинска публична собственост;
- УПИ V, кв. 53, отреден за „Озеленяване“, урбанизирана територия, общинска собственост;
- УПИ XII – 461, собственост на „Хлебозавод Лозница“ ООД София – частна собственост.
Трасето на кабела е с обща дължина 200.5 м. и преминава последователно през имоти, както е
показано в приложения „Регистър на имотите по трасето на кабела“.
Трасето на кабела в общинските имоти е с дължина 65.5 м., като 18.5 м. от него е разположено
извън урбанизирана територия и 47 м. - в урбанизирана територия. Сервитутът на кабела извън
урбанизирана територия е ивица по оста на трасето с ширина 4 м., по 2 от двете страни, а в
урбанизирана – по оста на трасето на 0.6 м. от едната страна и 1.5 м. от другата. Общо сервитутът
е 172.7 кв.м., собственост на община Лозница.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закон за
общинската собственост, чл.193, ал.4 от ЗУТ във връзка с чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОБС –
Лозница, Общински съвет – Лозница
РЕШИ :
Дава съгласие да се учреди в полза на „Агро Лозница“ ООД със седалище и адрес на управление:
Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Красно село, жк. Хиподрума, Ами Буе
72, ет. 1, ап. 1, оф. 1, представлявано от Златислав Диянов Николов, право на прокарване за
изграждане на трасе за външно ел. захранване на БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA, находящ се в УПИ IX 461, кв. 53 по плана на гр. Лозница, отреден за „Производствени складови дейности“, за обект:
„Мелница за кориандър и силозно складово стопанство“, през следните имоти:
1.1 ПИ с идент. № 44166.43.156 – земеделска земя /мера/ с начин на трайно ползване – друг вид
земеделска земя, общинска публична собственост.
1.2.Обслужваща улица на Община Лозница - общинска публична собственост ;
1.3. УПИ V, кв.53 по плана на гр. Лозница, отреден за „Озеленяване“ - общинска собственост.
2. Възлага на Кмета на община Лозница да издаде заповед за учредяване на възмездно право на
прокарване върху имоти, описани в т. 1
3. Цената на учреденото право да се определи по реда на чл. 210 от ЗУТ и заплати преди издаване
на заповедта.
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:
А. Салиева
Решението е обявено на 03/08/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

