
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 СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Разширение на газопреносната  инфраструктура на 
„Булгартрансгаз”  ЕАД паралелно на северния/магистрален/ газопровод до българо – 

сръбската граница, частта на трасето преминаващо през територията на община 
Лозница. 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
Г-жа Данаила Савова – Директор дирекция „Местно развитие и екология, устройство 
на територията и стопански дейности“, 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували – Общински съветници  14 

 „ЗА” – 14 

 „ПРОТИВ” – 0 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 399 

29  Март   2019 год. 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  отсъства 

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 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали ЗА    



 С Решения на Министерски съвет от 28 ноември 2018 г. на Народното 
събрание от 30 ноември 2018 г,. са одобрени изменения и допълнения на 
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. За да изпълни своите 
ангажименти, залегнали в актуализацията на стратегия, съгласно решенията на 
двете институции, „Булгартрансгаз“ ЕАД е предприел необходимите действия за 
реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на 
дружеството от Българо-турска граница до българо-сръбска граница. 

Разширението се предвижда да се извърши чрез изграждане на два обекта, 
един от които е „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската 
граница“. 

С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет, двата обекта са обявени 
за обекти от национално значение по смисъл на § 5, т. 62 от Допълнителни 
разпоредби от Закона за устройство на територията и за национални обекти по 
смисъл на § 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за държавната собственост. 

За обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската 
граница“, в частта на трасето  преминаващо  през територията на община ЛОЗНИЦА 
е предоставена документация за частично прилагане на ПУП за територията на 
община Лозница, с молба на основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката, във 
връзка с чл. 210, ал. 1, и 2 от ЗУТ, да се определи размера на дължимото от 
„Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутно право съгласно 
приложения регистър. 

Трасето на газопровода, неговите технологични площадки, както и елементите 
на обслужваща техническа инфраструктура преминават през землищата на с. Бели 
Лом, с. Гороцвет, с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско и с. Сейдол, като засягат 
имоти общинска собственост.  

За определяне размера на обезщетенията за засегнатите имоти е сключен 
договор с Иво Иванов Петров от гр. Русе, в качеството му на Независим оценител, 
притежаващ сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 810100570/10.09.18 
г., изд. от КНОБ. Същият е изготвил оценителски доклад за размера на сервитутното 
право, касаещо имотите общинска собственост. 

 Комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 149/06.03.2019 год. на 
Кмета на Община ЛОЗНИЦА разгледа предоставените пазарни оценки на имотите в 
землищата  на: с. Бели Лом, с. Гороцвет, с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско и 
с. Сейдол.  

Съгласно Чл. 19, ал. 3,  т. 11   от  НАРЕДБА № 7  «За определянето и 
администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община 
Лозница» на Общинския съвет гр. Лозница, е определено за прокарване на подземни 
проводи извън урбанизирана територия - еднократно заплащане в размер на 3,00 лв. 
(три лева) на квадратен метър. 

В изпълнение на разпоредбите на ЗУТ, комисията определи размера на 
обезщетението за имоти общинска собственост, съгласно Чл. 19, ал. 3, т. 11 от 
НАРЕДБА № 7, като взе предвид измежду двете оценки по-високата оценка. По този 
начин размера на обезщетението е съобразен в максимална степен с пазарната 
конюнктура и отразява обективно пазарната цена на земеделски имоти за 
учредяване на сервитут. 

Според чл. 67, ал. 2 (изм. бр. 54/2012 г. ДВ, в сила от 17.07.2012 г.) ЗЕ лицата 
по чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 ЗЕ имат право безвъзмездно да използват мостове, 
пътища, улици, тротоари и други имоти - публична собственост, за прокарване, 
скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, 
газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и 
нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат 
мерки за недопускане на щети.  

В случаите, когато се засягат имоти  - публична общинска или държавна 
собственост, които са част от техническата инфраструктура, правото да бъдат 



използвани, възниква безвъзмездно - по силата на закона и обезщетение не се дължи, 
тъй като тези имоти, са с предназначение за обществено ползване и не могат да са 
предмет на възмездни сделки - чл. 7, ал. 2 ЗОбС. Затова и оценка по реда на чл. 210 
от ЗУТ от Комисията по критериите, предвидени в чл. 65, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗЕ не е 
направена за имотите, представляващи част от техническата инфраструктура.  

За останалите имоти комисията е определила размера на дължимото 
обезщетение съгласно разпоредбите на Чл. 19, ал. 3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 «За 
определянето и администрирането на местните такси цени на услуги на територията 
на община Лозница» на Общинския съвет гр. Лозница. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, 
от ЗОС, във връзка с чл. 119, ал. 6  от Наредба № 2 и на Общински съвет Лозница за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
във връзка с чл.19, ал. 3,  т. 11 от НАРЕДБА № 7 за Определянето и 
администрирането на местните такси цени на услуги на територията на община 
Лозница,  Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ : 
 

1. Приема размер на обезщетение за сервитути върху засегнати имоти, съобразно 
определената такса за прокарване на подземни проводи извън урбанизирана 
територия за селата от територията на общината, съгласно чл.19, ал. 3, т. 11 от 
НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси цени на 
услуги на територията на община Лозница на Общинския съвет гр. Лозница за 
поземлени имоти ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, засегнати от обект „Разширение на 
газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния 
/магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“ на територия на община 
Лозница, преминаващи през землищата, както следва на: 

  
1.1 Село  БЕЛИ ЛОМ 

 

Имот Нов НТП Местност Кат. Площ 
(дка) 

Пло
щ с 
огр. 

(дка) 

Име на собственик Сервитут за 
имот лв. 

съгласно такса 
по чл.19, ал. 3, 

т. 11 от 
НАРЕДБА № 7 

на ОбС – 

Лозница 

115.8 Изоставено трайно 
насаждение 

КЬОМЮРДЖИК VI 49.717 5.154 Община Лозница 15462,00 

115.12 Овощна градина КЬОМЮРДЖИК VI 19.065 2.932 общински поземлен 
фонд 

8796,00 

120.8 Друг вид земеделска 
земя 

------- - 12.808 0.219 Община Лозница 

 

657,00 

23.7 Пасище ЕДИЛЕР III 4.444 0.018 Община Лозница 54,00 

96.4 Пасище ЧАИР БОЮ IV 11.304 2.409 Община Лозница 7 227,00 

115.10 Пасище КАРШИ VI 89.843 4.170 Община Лозница 12510,00 

117.1 Пасище ЕДИЛЕР VI 10.334 0.867 Община Лозница 2601,00 

117.2 Пасище ЕДИЛЕР VI 35.963 0.619 Община Лозница 1857,00 

119.8 Пасище СЪРТ1 VIII 3.698 0.311 Община Лозница 933,00 

120.9 Пасище ПУНАРЖИК IV 16.625 0.740 Община Лозница 2220,00 



121.7 Пасище ПУНАРЖИК IV 3.723 0.216 Община Лозница 648,00 

Обща стойност на сервитута за имоти общинска собственост с. Бели лом, съгласно такса по чл.19, ал. 
3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 на ОбС – Лозница. 

52 965,00 

 

1.2. Село МАНАСТИРСКО 

 

Имот Нов НТП Местност Кат. Площ 
(дка) 

Площ с 
огр. 
(дка) 

Име на 
собственик 

Сервитут за имот 
лв. съгласно такса 
по чл.19, ал. 3, т. 11 
от НАРЕДБА № 7 на 
ОбС – Лозница 

6.254 Пасище БАУВЛУСУ VI 4.255 1.667 Община Лозница 5001,00 

7.257 Друг вид земеделска 
земя 

ЯСАКЛЪК VI 14.381 4.382 Община Лозница 13146,00 

7.258 Пасище ЯСАКЛЪК VI 2.930 0.034 

Община Лозница 102,00 

8.248 Пасище 
БААЛЪК 

АЛТЪ 
VI 12.693 0.560 

Община Лозница 1680,00 

8.250 Пасище 
СЪРТ/ 

КУВАНЛЪК 
VI 1.716 0.550 

Община Лозница 1650,00 

Обща  стойност на сервитута за имоти общинска собственост с. Манастирско, съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 на ОбС – Лозница. 

21 579,00 

 

       1.3 Село СЕЙДОЛ 

 

Имот Нов НТП Местност Кат. Площ 
(дка) 

Площ с 
огр. 

(дка) 

Име на собственик Сервитут 

за имот, лв. 
съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от 
НАРЕДБА № 7 на 
ОбС – Лозница 

24.209 Пасище КУВАНЛЪК VI 6.325 0.978 Община Лозница 2934,00 

70.250 Пасище СЪРТ АЛТЪ III 12.371 1.227 Община Лозница 3681,00 

16.253 Пасище ДО ГРОБИЩЕ IV 7.570 0.886 Община Лозница 2658,00 

23.259 Пасище МУСУДЖИК IV 10.650 0.561 Община Лозница 1683,00 

Обща стойност на сервитута за имоти общинска собственост с. Сейдол, съгласно такса по чл.19, 
ал. 3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 на ОбС – Лозница. 

10956,00 

 

      

 

 

  1.4 Село СИНЯ ВОДА  
 

Имот Нов НТП Местност Кат. Площ 
(дка) 

Площ с 
огр. 

(дка) 

Име на собственик Сервитут 

за имот, лв. 
съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от 
НАРЕДБА № 7 на 
ОбС – Лозница 



4.159 Пасище ЯЙЛА VIII 131.728 1.112 Община Лозница 3336,00 

10.162 Пасище ЯЙЛА III 12.949 2.400 Община Лозница 7200,00 

14.164 Пасище МЕШЕ 
АЛТЪ 

VIII 52.313 10.562 Община Лозница 31686,00 

19.163 Пасище ПОД 
СЕЛОТО 

VIII 6.802 0.480 Община Лозница 1440,00 

Обща стойност на сервитута за имоти общинска собственост с. Синя вода, съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 на ОбС – Лозница. 

43662,00 

 

 

       1.5 Село ГОРОЦВЕТ   
 

Имот Нов НТП Местност Кат. Площ 
(дка) 

Площ с 
огр. 

(дка) 

Име на собственик Сервитут 

за имот, лв. 
съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от 
НАРЕДБА № 7 на 
ОбС – Лозница 

69.175 Пасище КАВАКЛЪК III 2.199 0.989 Община Лозница 2967,00 

Обща стойност на сервитута за имоти общинска собственост с. Гороцвет, съгласно такса по 
чл.19, ал. 3, т. 11 от НАРЕДБА № 7 на ОбС – Лозница. 

2967,00 

 

 

Приложение: Протоколи – 5 бр. 
     

      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

