
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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно:  Съгласие за прокарване  на трасе  за външно ел. захранване на 
БКТП 20/0,4 кv, 630 kVa, находящ се в УПИ ІХ, кв. 53 гр. Лозница и трасе за 
водопровод , който да захранва  с вода  за битови и противопожарни нужди  от 
съществуващ водопровод от тръби ПЕВП Ф90, минаващ по ул.”Н.В.Вапцаров” гр. 
Лозница. 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 

Гласували – Общински съветници  16 
 „ЗА” – 16 
 „ПРОТИВ” – 0 
         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 396 

29  Март   2019 год. 
 

1. Постъпила е Молба с вх. № 70-00-49/21.02.2019 г. от „Агро Лозница“ ООД“, 
БУЛСТАТ 203508931, с адрес за кореспонденция - гр. София, р-н Триадица“, ул. 
„Орфано“ № 4, ет.1, ап.1, представлявано от управител Златислав Диянов Николов за 
получаване на Съгласие за прокарване на трасе за външно ел. захранване на 
БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA, находящ се в УПИ ІХ, кв. 53, отреден за „Производствени и 
складови дейности“, по плана на гр. Лозница за обект: Мелница за кориандър и 
силозно складово стопанство. Захранването на новопроектираният трафопост тип 
БКТП ще се осъществи с кабел 20 kV от съществуващ стълб тип СРС № 132 на 
електропровод 20 kV “Крояч“.  
         Кабелното трасе за външно електрозахранване на УПИ ІХ, кв. 53, гр. Лозница, 
община Лозница, ще преминава през общински поземлени имоти, както следва:  

 УПИ V в кв. 53, отреден за „озеленяване“ по ЗРП на гр. Лозница. 
 Обслужваща улица  ОТ 313 – ОТ 311 на г. Лозница. 
 ПИ с идентификатор 44166. 41.156  по кадастралната карта и кадастрални 

регистри одобрена със Заповед РД-18-839/23.03.2018г. на ИД на АГКК - пасище, мера 
– общинска публична собственост в землище на гр. Лозница. 

През трасето не се предвижда изграждане на шахти и съоръжения, които да 
изискват промяна предназначението на земята. Обща дължината на трасето на 
захранващия кабел възлиза на 45,50 м. Обща площ на сервитута възлиза на 
125,00кв.м. 

2. Постъпила Молба с вх. № 70-00-56/27.02.2019г. от „Агро Лозница“ ООД“, 
БУЛСТАТ 203508931, с адрес за кореспонденция  гр. София, р-н Триадица“, ул. 
„Орфано“ № 4, ет.1, ап.1, представлявана от  управител - Златислав Диянов Николов,  
за получаване на Съгласие за учредяване на право на прокарване за водопровод, 
който да захранва с вода за битови, противопожарни и питейни нужди изграждащи се 
в обект Мелница за кориандър и силозно складово стопанство. 

Необходимото количество вода, според становище на водоснабдяване „Дунав“ гр. 
Разград, ще се осигури от съществуващ водопровод минаващ по улица „Н.Й. 
Вапцаров“ гр. Лозница.  

Трасето на водопровода минава по асфалтов път - улица „Н.Й. Вапцаров“ гр. 
Лозница, представляващ публична общинска собственост, като се предвижда  преди 
влизането в УПИ ІХ, кв. 53/бивш завод „АРМА“/ да се построи водомерна шахта, в 
която ще се монтира водомерен възел комбиниран водомер. Дължината на трасето на 
захранващия водопровод е 25 м, обща площ на сервитута възлиза  на15 м2. 

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 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали ЗА    



  След изграждането,    водопроводното  отклонение – 25,00м   (обхват от 
сервитута – 15,00м2 /петнадесет/ кв.м.)  ще стане част от общинската водопроводна 
мрежа.   
 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 119, ал.2 от Наредба № 2 на ОбС-Лозница, чл. 193, ал.4  от ЗУТ,  
Общински съвет град Лозница  

 

РЕШИ : 
 

1. Общински съвет Лозница дава съгласие да се учреди сервитут, а именно: 
 

1.1.За изграждане на трасе за външно ел. захранване на БКТП 20/0,4 kV, 
630 kVA, находящ се в УПИ ІХ, кв. 53,  отреден за „производствени  складови 
дейности“, гр. Лозница за обект: Мелница за кориандър и силозно складово 
стопанство. Захранването на новопроектираният трафопост тип БКТП ще се 
осъществи с кабел 20 kV от съществуващ стълб тип СРС № 132 на електропровод 20 
kV“Крояч“.  
         Кабелно трасе за външно електрозахранване на УПИ ІХ, кв. 53, гр. Лозница, 
община Лозница , ще преминава през общински поземлени имоти, както следва:  

 УПИ V в кв. 53, отреден за „озеленяване“ по ЗРП на гр. Лозница. 
 Обслужваща улица  ОТ 313 – ОТ 311 на г. Лозница. 
 ПИ с идентификатор 44166. 41.156  по кадастралната карта и кадастрални 

регистри одобрена със Заповед РД-18-839/23.03.2018г. на ИД на АГКК - пасище, мера 
– общинска публична собственост в землище на гр. Лозница. 

През трасето не се предвижда изграждане на шахти и съоръжения, които да 
изискват промяна предназначението на земята. Обща дължината на трасето на 
захранващия кабел възлиза на 45,50 м. Обща площ на сервитута възлиза на 
125,00кв.м. 
 

1.2 Прокарване за водопровод който да захранва с вода за битови, 
противопожарни и питейни нужди за обект: Мелница за кориандър и силозно 
складово стопанство,  в УПИ ІХ отреден за „производствени  складови дейности“, кв. 
53 гр. Лозница  

Необходимо количество вода, според становище на водоснабдяване „Дунав“ гр. 
Разград, ще се осигури от съществуващ водопровод минаващ по улица „Н.Й. 
Вапцаров“ гр. Лозница.  

Трасето на водопровода минава по общински асфалтов път, улица „Н.Й. 
Вапцаров“ гр. Лозница, общинска собственост, като се предвижда  преди влизането в 
УПИ ІХ, кв. 53/бивш завод „АРМА“/ да се построи водомерна шахта в която ще се 
монтира водомерен възел комбиниран водомер. Дължината на трасето на 
захранващия водопровод е 25м, обща площ на сервитута възлиза 15м2. 
 След изграждане на   водопроводно отклонение – 25,00м   (обхват от сервитута – 
15,00м2 /петнадесет/ кв.м.) , ще стане част от общинската водопроводна мрежа.   
 

2.Възлага на Кмета на Община Лозница на основание чл. 119, ал. 2 от Наредба 
№ 2 на ОбС – 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 по т.1.  
      



      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

