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                                                                                Препис-извлечение по Протокол № 21 

от проведено заседание от разстояние на 22.02.2021 г. 

 

 

 

Общински съвет – Златица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), след проведено от 

разстояние поименно гласуване от 11 общински съветници с 11 гласа „за“ – г-н 

Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-жа Елена Герасимова, г-н Димитър 

Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Стоян Зяпков, г-жа Емилия Самарджиева, г-жа 

Мария Нейкова, г-жа Стоянка Петрова, инж. д-р Стоянка Балова, инж. Любомир 

Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, прие:  

 
РЕШЕНИЕ №155 

 
 

I. Общински съвет – Златица реши, заседанието да протече при следния дневен 

ред:  

 

1. Взимане на решение относно учредяване на сервитут на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД 

върху засегнатите поземлени имоти  общинска собственост от община Златица  с  вид 

територия „Горска“ за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ в 

землището на гр. Златица 

 

Докл. инж. Стоян Генов –  

Кмет на Община Златица 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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от проведено заседание от разстояние на 22.02.2021 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 67 ал. 2, 

във връзка с чл. 62, ал. 7 и ял. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 61 от Закона 

за горите, чл. 67, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило писмо от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД № 26-406-1 от 07.08.2020 г. за учредяване на сервитутни права по одобрен 
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ПУП за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ за имоти 

общинска собственост“, след проведено от разстояние поименно гласуване от 11 

общински съветници с 11 гласа „за“ - г-н Динчо Рашев, г-жа Цветана Радева, г-жа 

Елена Герасимова, г-н Димитър Димитров, г-н Николай Лилов, г-н Стоян Зяпков, 

г-жа Стоянка Петрова, г-жа Мария Нейкова, г-жа Емилия Самарджиева, инж. д-р 

Стоянка Балова и инж. Любомир Цветков, без „против“ и без „въздържал се“, 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

 1. Общински съвет Златица дава съгласие за учредяване на възмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от горски поземлени имоти 

общинска собственост, както следва:  

 

Имот с 

идентификатор 

Землище НТП Площ 

дка 

Площ с 

огр. 

Вид 

собственост 

Име на 

собственика 

31044.163.18 Средна 

гора 

Др. вид 

дървопр. гора 

1150.42 43.688 Общинска 

частна 

Общинска 

частна 

31044.163.19 Средна 

гора 

Др. вид 

горски имот 

9.25 2.295 Общинска 

частна 

Общинска 

частна 

31044.166.13 Средна 

гора 

Др. вид 

дървопр. гора 

6342.28 79.033 Общинска 

частна 

Общинска 

частна 

 

 2. Възлага на кмета на община Златица да издаде заповед по чл. 44, ал. 2, 

във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 8 и чл. 210, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за устройството на територията, чл. 61 от Закона за горите, чл. 64, ал. 1, ал. 

2 и ал. 6 от Закона за енергетиката, чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси и сключи договор.  

 

 

ПРОТОКОЛЧИК                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

/Юлияна Войнишка/                                                     НА ОбС – ЗЛАТИЦА 

                                                                                          /инж. Любомир Цветков/ 

 

 


