ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 39
29 юни 2018 г.

РЕШЕНИЕ: № 338
ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на елементи от техническата инфраструктура през
имоти собственост на Община Вълчедръм от „Био стопанство Лопянко“ ЕООД –
София.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.193, ал.4 и 6 от
Закон за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет РЕШИ:
1. Дава съгласието си ”Био стопанство Лопянко” ЕООД, ЕИК 203091427 да прокарва през
имот 32295.501.9523и 32295.501.9518-второстепенни улици, собственост на община Вълчедръм,
съоръжения от техническата инфраструктура във връзка с прокарване на ел. провод от въздушен ел.
провод „Жира” - 20 kv в ПИ 32295.501.9523 до трафопост в УПИ І кв. 5 по плана на с. Игнатово,
собственост на „Био стопанство Лопянко” ЕООД;
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчедръм да осъществи процедурата по чл.193, ал. 1 и 4
от ЗУТ издаване на заповед за учредяване правото на прокарване след извършване на действията по
чл. 193, ал. 8 от същият (определяне на цената на учреденото право по реда на чл. 210 от ЗУТ и
заплащането й);
3. Разрешава на ”Био стопанство Лопянко” ЕООД, ЕИК 203091427 с адрес на управление гр.
София, ж.к. Лозенец, ул. „Плачковица” № 2, ап. 29 да изготви ПУП-ПП за прокарване на ел. провод
от въздушен ел. провод „Жира” - 20 kv в ПИ 32295.501.9523 до трафопост в УПИ І кв. 5 по плана на
с. Игнатово, собственост на „Био стопанство Лопянко” ЕООД, през имоти 32295.501.9523и
32295.501.9518-второстепенни улици собственост на община Вълчедръм, след издаване на заповед за
учредяване на право на прокарване съгласно чл. 193 ал. 4 от ЗУТ.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 11.
Гласували “за” – 11; “против” – няма; “въздържали се” –няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
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