ПРОТОКОЛ
№ 37
Днес, 27.07.2017 г. се проведе заседание на Общински съвет - Долна
Митрополия в оперативен порядък.
С Решение № 247, протокол № 21 от 04.11.2016 г. Общински Съвет –
Долна Митрополия разрешава изработването на Подробен устройствен
план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за присъединяване към техническата
инфраструктура 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“. Със същото
решение Общински съвет – Долна Митрополия дава и предварително
съгласие на Община Долна Митрополия за прокарване на водопроводно
трасе за гореописания обект през имоти общинска собственост.
ПУП-ПП е изработен и съобщен на заинтересованите страни с
обявление № 8069/10.11.2016г., обнародвано в Държавен вестник
бр.94/25.11.2016 г. В законоустановения едномесечен срок възражения по
изработения ПУП-ПП не са постъпили, констатирано с констативен акт от
03.01.2017 г.
Предвид факта, че трасето и възникналия от прокарването му
сервитут засягат земеделски земи от ДПФ, попадащи в землището на село
Ореховица, Община Долна Митрополия е отправила искане до
Министерството на земеделието и храните за даване на предварително
съгласие за преминаване на водопровода през имотите, държавна
собственост и за учредяване на сервитут върху тях. С Решение № КЗЗ11/06.07.2017 г. на Комисията за земеделските земи, е одобрено искането
на Община Долна Митрополия.
С Протокол от 27.07.2017 г. Общинския експертен съвет по
устройство на територията приема Подробен устройствен план Парцеларен план (ПУП-ПП) на линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищни
образования 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“ с възложител
Община Долна Митрополия.

За окончателно влизане в сила на устройствения план е необходимо
той да бъде одобрен с решение на Общинския съвет.
За приключване на процедурата по съгласуване, одобряване на
проектите и издаване на разрешение за строеж на обекта е необходимо по
реда на чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ да бъде
издадена заповед на Кмета на общината за учредяване право на
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през имоти собственост на община Долна Митрополия.
С оглед на това е необходимо Общински съвет – Долна
Митрополия да даде на община Долна Митрополия съгласие за
учредяване право на прокарване на водопровод през имоти публична
общинска собственост с НТП „Полски път“ в землищата на град
Тръстеник и село Ореховица и с НТП „Пасища, мери“ в землището на
село Ореховица, описани подробно в приложените регистри.
Поради гореизложеното, след проведено писмено
Общински съвет Долна Митрополия взе следното решение:

гласуване,

Р Е Ш Е Н И Е № 401
На основание чл.21 , ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА , чл.129, ал.1 и
чл.193, ал.6 от Закона за устройство на територията и чл.25, ал.4 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1.Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план на
линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образования 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“, общински обект от първостепенно значение, с
възложител Община Долна Митрополия.
2.Дава съгласие да се учреди на Община Долна Митрополия право
на прокарване и необходимите сервитути за прокарване на водопроводно
трасе през имоти общинска собственост с НТП „Полски път“ в
землищата на град Тръстеник и село Ореховица и с НТП „Пасища, мери“
в землището на село Ореховица, описани подробно в приложените
регистри.
3.Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да предприеме
необходимите действия по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ – обнародване в
„Държавен вестник“.
4.Упълномощава Кмета на Община Долна Митрополия да
предприеме необходимите действия съгласно чл.193 от разпоредбите на

ЗУТ за учредяване правото на прокарване през имоти общинска
собственост в землищата на град Тръстеник и село Ореховица, описани
подробно в приложените регистри, неразделна част от настоящето
решение.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник”, Решението подлежи на обжалване пред
Административен съд – Плевен, чрез Община Долна Митрополия.
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Ивалин Георгиев Цолов
Иван Златанов Русанов
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