ПРОТОКОЛ
№ 21
Днес, 04.11. 2016 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
Във връзка със сериозния недостиг на питейна вода за жителите в гр.
Тръстеник и гр.Долна Митрополия и произтичащият от това целогодишен
режим на водоподаване в най-големите ни населени места, община Долна
Митрополия предприе действия за реализиране на инвестиционно
намерение, свързано с изграждане на нов водопровод за допълнителното
им водоснабдяване от съществуваща помпена станция в землище на
с.Ореховица, местност „Ченгене сарай" до напорен резервоар в землището
на гр.Тръстеник. С оглед на това Общинския съвет с Решение №
161/30.06.2016 г. даде съгласие да бъде изготвен инвестиционен проект във
фаза „технически проект“ за горепосоченият обект, в резултат на което бе
проведена съответната процедура по реда на ЗОП и бе сключен договор за
изработването на проектната документация.
Съгласно изработения проект на Парцеларен план на трасето на
водопровода, неразделна част от изготвения технически проект, дължината
на новата водопроводна връзка е около 13,2 км. Същата започва от
съществуващата помпена станция в местността „Ченгене Сарай“ в
землище на село Ореховица, следва трасетата на съществуващи полски
пътища – обищинска собственост и се зауства в съществуващия напорен
резервоар от 500 куб.м., разположен северозападно от град Тръстеник.
Според предвижданията на проекта трасето на новия водопровод
преминава през имоти публична общинска собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“, а произтичащият от това сервитут засяга
имоти с НТП „Пасища, мери“.
За да бъде утвърдено трасето на водопровода е необходимо
изработването на Проект за ПУП – Парцеларен план /ПП/, за който
съгласно изискванията на ЗУТ следва да има разрешение от Общински
съвет – Долна Митрополия. Освен това в съответствие с разпоредбата на
чл. 17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи за изграждането
на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са
разположени на повърхността на терена не се изисква промяна на
предназначението на земеделски земи, но за засегнатите имоти - публична
общинска собственост е необходимо предварително съгласие от страна на
Общински съвет Долна Митрополия за учредяване на сервитут съгласно
разпоредбите на чл. 25, ал.3 , ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ.
Реализирането на проекта, свързан с допълнително водоснабдяване на
гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия е от изключително значение за

гражданите на община Долна Митрополия и затова считам за необходимо
този обект да бъде обявен от първостепенно значение.
С оглед гореизложените факти и обстоятелства предлагам
Общински съвет – Долна Митрополия да разреши изработването на проект
на ПУП-Парцеларен план на обект: „Изграждане на нов водопровод за
допълнително водоснабдяване на град Тръстеник от съществуваща
помпена станция в м.“Ченгене Сарай“ в землището на село Ореховица до
напорен резервоар в землището на град Тръстеник, община Долна
Митрополия“ и да одобри приложеното към настоящото предложение
задание за неговото проектиране, като същевременно го обяви за обект от
първостепенно значение.
Поради кратките срокове за одобряване на проекта с цел осигуряване
на финансиране, след проведено писмено гласуване Общински съвет Долна Митрополия взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 247
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.8, ал.9, т.6 от Закона за
общинската собственост; чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията и и чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 4 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински
съвет – Долна Митрополия:
1. Обявява обект „Изграждане на нов водопровод за допълнително
водоснабдяване на град Тръстеник от съществуваща помпена станция в
м.“Ченгене Сарай в землището на село Ореховица до напорен резервоар в
землището на град Тръстеник, община Долна Митрополия“ за обект от
първостепенно значение, като допълва и актуализира Раздел ІV /Общински
обекти от първостепенно значение/ на Годишната програма за управление
и разпореждане имотите – общинска собственост за 2016 г., с
горепосочения обект.
2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план
– Парцеларен план за обект „Изграждане на нов водопровод за
допълнително водоснабдяване на град Тръстеник от съществуваща
помпена станция в м.“Ченгене Сарай в землището на село Ореховица до
напорен резервоар в землището на град Тръстеник, община Долна
Митрополия“ и одобрява заданието, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ за
неговото изработване.
3. Дава предварително съгласие за прокарване на водопроводно трасе
за обект „Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване
на град Тръстеник от съществуваща помпена станция в м.“Ченгене Сарай в
землището на село Ореховица до напорен резервоар в землището на град
Тръстеник, община Долна Митрополия“ през имоти общинска собственост

с НТП „Полски път“ в землищата на гр.Тръстеник и с.Ореховица, описани
подробно в приложените към настоящото решение регистри.
4. Дава предварително съгласие за учредяване на сервитут на
водопровода върху поземлен имот – публична общинска собственост,
кад.№ 001030 по КВС на с.Ореховица с начин на трайно ползване „пасище
мера“ и с площ на ограниченото право на ползване 0.080 дка.
Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила
на заповедта за одобряване на ПУП-ПП.
5. Упълномощава кмета на Община Долна Митрополия да извърши
всички последващи действия в изпълнение на горните решения.
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