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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  61 / 30.  04.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 30.  04. 2019 година 

/вторник / от 09,00 часа проведе  редовно заседание. 
 

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници, както следва: 
 

 

 

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 ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 

Лозница, относно: Учредяване на безсрочен  възмезден сервитут върху  имот 
общинска собственост – горска територия, необходим за изграждане на национален 
обект : „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД,  
паралелно на северния/магистрален/ газопровод по българо – сръбската граница.”  
 

………………………………………………………………………………………………………............... 
Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували – Общински съветници  15 

„ЗА” – 15 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

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 ЗА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков отсъства 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 401 

30  Април   2019 год. 
 

      В Общинска администрация – Лозница е постъпило писмо с Вх. 70-00-

75/05.04.2019 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД с административен адрес: гр.София, бул. 
„Цар Борис III“,  №221, представлявана от Владимир Асенов Малинов, чрез 
пълномощник Милен Стефанов Димов, с искане за учредяване на безсрочен сервитут 
върху имот общинска собственост . 
      Разширението на газопроводната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД се 
предвижда да се извърши чрез изграждане на два обекта – обект „Разширение на 
газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна 
станция „Странджа“ и обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северни /магистрален/ газопровод до българо-

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

      Трасето на националния инфраструктурен обект преминава и през имоти – 

общинска собственост в землището на с.Гороцвет, общ.Лозница, обл. Разград . При 
реализацията му, която следва да е в съответствие с одобрения проект на ПУП-ПП и 
документация за частично прилагане на ПУП, която определя засегнатите имоти от 
основната тръба, новопроектираният преносен газопровод, попада в следния 
поземлен имот с идентификатор 17066.55.164 /седемнадесет хиляди шестдесет и 
шест точка петдесет и пет точка сто шестдесет и четири/ по кадастрална карта и 
кадастрален регистър одобрени със Заповед № РД-18-835/23.02.2018 г. на ИД на 
АГКК, местност „Елаците“, трайно предназначение на територията : горска, начин на 
трайно ползване : иглолистна гора, намиращ се в землището на с. Гороцвет, община 
Лозница, област Разград, в който се предвиждат площи за ограничено ползване. 
     

      В изпълнение указанията на Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за техническите 
правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и 
съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, 
както и в изпълнение на чл. 64, ал.4, т. 2 от глава пета на ЗЕ, титулярят на сервитута 
следва да изплати или внесе еднократно обезщетение по реда на ал. 6, на 
разположение на собственика и на носителите на други вещни права върху 
засегнатия имот, в който е възникнал сервитута. За засегнатите имоти – горски 
фонд, „Булгартрансгаз“ ЕАД е възложила оценка за сервитутното право на независим 
оценител - лесовъд. Въз основа на оценката, представена от лицензиран оценител, „ 
Булгартрансгаз“ ЕАД предлага следното обезщетение на възникналия сервитут в 
общинския имот, а именно :  
      ИМОТ 17066.55.164; ПЛОЩ ОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ: 3.056 дка, ЦЕНА 11 
419.47лв. / единадесет хиляди и четиристотин и деветнадесет лева и четиридесет и 
седем стотинки/. 
      Всички разходи за придобиване право на учредяване на прилежащия сервитут, 
ще бъдат за сметка на „ Булгартрансгаз“ ЕАД. Процедурата завършва със сключване 
на договор за безсрочно и възмездно право на учредяване на сервитут върху 
недвижими имоти, при което на общината ще се изплати договорената обща сума. 
      Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 
от ЗОС във връзка с чл. 119 от Наредба № 2 на Общински съвет – Лозница за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
чл.63, ал.1, т.3 от Закона за горите и  чл. 64, ал.3, т.2 от Закона за енергетиката, 
Общински съвет – Лозница  
 

 

 



 

РЕШИ : 

1. Приема предложението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за учредяване на 
безсрочен възмезден сервитут върху следния поземлен имот с идентификатор 
17066.55.164 /седемнадесет хиляди шестдесет и шест точка петдесет и пет точка сто 
шестдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрален регистър одобрени със 
Заповед № РД-18-835/23.03.2018г. на ИД на АГКК, местност „Елаците“, трайно 
предназначение на територията : горска, начин на трайно ползване : иглолистна 
гора, намиращ се в землището на с. Гороцвет, община Лозница, област Разград, в 
който се предвиждат площи за ограничено ползване. 

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед за учредяване на 
възмезден сервитут в посоченият в т. 1 общински имот, необходим за изграждане на 
национален обект: „Разрешение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния /магистрален/  газопровод до българо-

сръбската граница“, както и договор, изготвен по реда на чл. 63, ал. 8  от Закона за 
горите.  

 

      Всички текущи разходи, необходими за реализация на процедурата са за сметка 
на инвеститора „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
 

Приложения:  
 

1. Заявление за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски 
територии – частна общинска собственост по чл. 63, ал. 1, т. 3 от Закона за 
горите 

2. Копие на одобрен ПУП, в частта му, касаеща землищата на територията на 
общината и документация за частично прилагане на ПУП  

3. Скица на поземлен имот с идентификатор 17066.55.164 

4. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за поземлен имот с 
идентификатор 17066.55.164 по КККР на с. Гороцвет, общ. Лозница, обл. 
Разград и актуален горско – стопански план 

5. Решение № 312 на Министерски съвет от 10.05.2018 г.  
6. Заповед на МРРБ за одобряване на ПУП – ПП 

7. Писмо на МРРБ за влязла в сила заповед 

8. Писмо изх. № ОВОС – 59/16.11.2018 г. на МОСВ 

9. Таблица – Приложение с имоти, площи и цени 

10. Пълномощно от „Булгартрансгаз“ ЕАД 

11. Доклад за оценка на поземлен имот в горски територии 

 

    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 
 


	„ПРОТИВ” – 0

