
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  59 / 29.  03.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  29. 03.  2019 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 16 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 ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно:  Даване на предварително съгласие  за преминаване на 
проектното трасе газопровода  и неговите технологични съоръжения през земи  от 
общинския поземлен фонд за обект  Газопроводно отклонение „Търговище” – DN250, 

PN 5,4 МРа.” 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

Г-н Ибрахим Ахмедов - Председател на ОбС даде думата на председателите на 
постоянните комисии за становище  
 

Севджан Мехмед – Председател на ПК по стопанисване на общинското имущество и 
приватизация на общинската собственост – 4 гласа „ЗА” 
 

Данчо Йонков – Председател на ПК по териториално- селищно устройство, 
строителство,комунално- битово стопанство, жилищна,евроинтеграционна политика 
и транспорт – 5 гласа „ЗА” 
 

Мустафа Енвер– Председател на ПК по бюджет, концесии, контрол по цените, 
местните данъци и такси в общината – гласа 5 „ЗА”  
 

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

 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 ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев отсъства 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 



 

 

 

Гласували – Общински съветници  16 

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 394 

29  Март   2019 год. 
Постъпило Писмо с вх. № 70-00-64/12.03.2019 г. от ДЗЗД „ ГБС-Трансгаз“,   с 

адрес за кореспонденция - гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от 
управител Харалампи Парашкевов за получаване на Предварително Съгласие за 
преминаване на проектното трасе газопровода и неговите технологични съоръжения 
през земи от общинския поземлен фонд, с вид собственост: общинска публична, 
общинска частна и стопанисвани от общината, както и имоти с начин на трайно 
ползване –земеделски пътища, пасища и мери, земеделски земи, канали и др., 
включително и за учредяване на необходимите ограничени вещни права и сервитути. 

Във връзка с изпълнение на дейностите по съгласуване и одобряване на 
подробен устройствен план-парцеларин план /ПУП-ПП/ за обект  „Газопроводно 
отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa“, внесен Подробен устройствен план – 

фаза окончателен проект за обекта.  
Проектът е изготвен съгласно Заповед № РД-02-15-80/09.11.2018г. на МРРБ за 

разрешаване на разработката на ПУП.  
Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе и 

технологични съоръжения е разработан с цел да се получат в цялостен обхват 
данните за разположението на газопровода, неговия сервитут, зона за превантивна 
устройствена защита и технологични съоръжения. 

 Газопроводно отклонение „Търговище“ е част от газопреносната мрежа „ 
Северен полупръстен“ на националната газопреносна мрежа, дължина му е около 
17,20 км. Сервитутът на газопроводното отклонение е 2 Х 15 м, определен съгласно 
Приложение № 3 към Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти. 

Трасето, заедно със сервитута му и зоната за превантивна устройствена защита 
на газопровода преминават през следните землища на с. Тръбач и с. Чудомир, 
Община Лозница, област Разград. 

 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8, т. 11 от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 29,ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1  от ЗУТ,  Общински съвет град 
Лозница  

 

РЕШИ : 
 

На основание чл. 21, ал. 8 от  ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет 
Лозница дава Предварително Съгласие за преминаване на проектното трасе 
газопровода и неговите технологични съоръжения през земи от общинския поземлен 
фонд, с вид собственост: общинска публична, общинска частна и стопанисвани от 
общината, както и имоти с начин на трайно ползване –земеделски пътища, пасища и 
мери, земеделски земи, канали и др., включително и за учредяване на необходимите 
ограничени вещни права и сервитути. 

  Газопроводно отклонение „Търговище“ е част от газопреносната мрежа „ 
Северен полупръстен“ на националната газопреносна мрежа, дължина му е около 
17,20 км. Сервитутът на газопроводното отклонение е 2 Х 15 м, определен съгласно 
Приложение № 3 към Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти. 

Трасето, заедно със сервитута му и зоната за превантивна устройствена защита 
на газопровода преминават през следните землища на с. Тръбач и с. Чудомир, 
Община Лозница, област Разград. 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ЗА    



 Предварително съгласие е валидно за срок от 5 години. 
 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
 

Приложение: 1. Писмо от ДЗЗД „ГБС-Трансгаз“. 
2.Заповед РД-02-15-80/09.11.2018г. на МРРБ. 
3.Регистър за засегнати имоти. 
 

 

    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 Административно-

процесуалния кодекс. 

 

Вярно с оригинала 

 

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

 

 

Решението е обявено на  04/04 /2019 г. 
 
 
 


	„ПРОТИВ” – 0

