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ЗАПОВЕД                                                                                                                                                       

№ 642  

гр. Лозница 16.12.2021 г. 

 

 

    Предвид постъпило заявление с вх. № 94-А-115/13.07.2021 г. от Леман ***** Арслан 

за учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти за прокарване на 

Кабелно трасе за външно електрозахранване на БКТТ в ПИ № 44166.24.14 по плана на 

гр. Лозница, с площ на сервитута 4475.48 кв. м., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията, чл. 119, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС – Лозница, чл. 19, ал.3, 

т.11 от Наредба № 7 на ОбС – Лозница и Протокол № 1 от 14.12.2021 г.,  в изпълнение 

на Решение № 180 по Протокол № 33 от 30.09.2021 г. на ОбС – Лозница 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. УЧРЕДЯВАМ в полза на ЛЕМАН ********** АРСЛАН с постоянен адрес          

гр. ******, ул.********8, възмездно право на прокарване на кабелно трасе за 

външно електрозахраване на БКТТ в ПИ № 44166.24.14 по плана на гр. Лозница, 

с площ на сервитута 4475.48 кв. м. 

Трасето на новоизградения кабел ще започне от съществуващ трафопост ТП – 7  

и ще преминава през следните имоти общинска собственост :  

1.1 УПИ I /едно римско/ в кв. 15 /петнадесет/ по ЗРП на гр. Лозница, одобрен със 

заповед № 443 от 26.07.1978г. с площ 755 кв.м. , отреден за „ Озеленяване“; 

1.2.Улица “Хан Кубрат“ на гр. Лозница; 

1.3. Улица „Добрич“ на гр. Лозница; 

1.4. ПИ с идентификатор 4166.26.398, с площ 5 600 кв.м, находящ се в гр. Лозница, 

общ. Лозница, обл. Разград., начин на трайно ползване „пасище“, трайно 

предназначение на територия „земеделска“ при граници и съседи: 44166.26.215, 

44166.26.231, 9901; 

1.5. ПИ с идентификатор 44166.26.215, с площ 2 650 кв.м., находящ се в                   

гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, начин на трайно ползване „за местен 

път“  трайно предназначение на територия „територия на транспорта“, при 

граници и съседи: 44166.26.231, 44166.26.398, 44166.26.231; 

1.6. ПИ с идентификатор 44166.26.396 с площ 34 523 кв.м. находящ се в                   

гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, начин на трайно ползване „пасище“, 

трайно предназначение на територия „земеделска територия“ , при граници и 

съседи: 44166.26.231, 44166.26.141, 44166.26.215, 9901; 

1.7. ПИ с идентификатор 44166.26.397 с площ 3 423 кв.м. находящ се в гр. 

Лозница, общ. Лозница, обл. Разград начин на трайно ползване „пасище“ трайно 

предназначение територия „земеделска територия“, при граници и съседи: 

44166.17.210, 44166.26.140, 44166.16.216; 

факс: 08475/ 24-03 
Е-mail: obshtina@loznitsa.bg 

 

 

 

Кмет 08475/               

25 - 39 

  

 

О Б Щ И Н А   Л О З Н И Ц А 

 О Б Л А С Т   Р А З Г Р А Д 
 

mailto:obshtina@loznitsa.bg


1.8. ПИ с идентификатор 44166.17.210 с площ 17 523 кв.м. находящ се в гр. 

Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, начин на трайно ползване „пасище“ трайно 

предназначение територия „земеделска територия“ , при граници и съседи: 

44166.24.14, 44166. 24.15, 44166.24.7, 44166.24.12, 44166.24.13, 44166.25.217, 

44166.25.12, 44166.25.16, 44166.25.17, 44166.25.15, 44166.25.21; 

             

2. През трасето не се предвижда изграждането на шахти и съоръжения, които да 

изискват промяна предназначението на земята. Общата дължина на трасето на 

захранващия кабел e 1501.0 м. от които през общински имоти в урбанизирана 

територия е 554.0 м., извън урбанизирана територия 856.0 м. и през имота на 

молителя 91.0 м. . Сервитутът на кабела в урбанизирана – по оста на трасето на 

0.60 м. от едната страна и 1.5 м . от другата, а  извън урбанизираната територия е 

ивица по оста на трасето с ширина 4 м. по 2 от двете страни.  

    Общата площ на сервитута възлиза на 4 475.48 кв. м.  

3. Въз основа на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси 

и цени на услуги на територията на община Лозница, комисия по чл. 210 , ал. 1 от 

ЗУТ, назначена със Заповед  На кмета на община Лозница е определила цена от 

5 059.65 лв. 

     Определената цена е платена по сметка на община Лозница BG59 IORT 8116 8401 

000 100, BIC код IORTBGSF, вид плащане 448001 в „ ИНВЕСТБАНК: АД клон 

Разград.  

4. Възстановяването на инфраструктурата след усвояване на учреденото вещно 

право върху посочените по – горе имоти е за сметка на ЛЕМАН ЮМЕРОВА 

АРСЛАН. 

На основание ял. 193, ал. 10 от ЗУТ, заповедта подлежи на вписване в Службата по 

вписвания – гр. Разград в имотния регистър по партидата на поземлените имоти, които 

се обслужват от учреденото право по партидите на общинските поземлени имоти, върху 

които е учредено право на прокарване, както и в акта за общинска собственост.  

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Разград по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок.  

 Настоящата заповед да се издаде в 5 екземпляра.  
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