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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

По докл. записка №752/01.09.2022 г., относно: Предварително съгласие от 

Общински съвет за изработване на ПУП-ПРЗ във връзка с промяна на 

предназначението на земеделска земя, общинска собственост, на основание чл. 29, ал. 1 

от ЗОЗЗ.                     

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от 

ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 349 

 

1. Общински съвет – Смядово дава предварително съгласие на 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД с ЕИК 175201304 за изработване 

на ПУП - ПРЗ във връзка с промяна на предназначението на 900 кв. м земеделска земя, 

публична общинска собственост, представляваща 900/53303 кв. м. идеални части, равняващи 

се на 900/деветстотин/ кв. м. от поземлен имот с идентификатор 67708.99.79 по КК и КР на 

гр. Смядово, с площ на имота 53303 кв. м, местност „Кераната“, категория – III /трета/, начин 

на трайно ползване – пасище, за изграждане на Открита разпределителна уредба ОРУ 110 kV 

на подстанция „Юбилейна“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 67708.99.78. 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението 

на съответната комисия за земеделските земи, но не по-късно от 3 години.  

 

2.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 от ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ във връзка с чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, Общински съвет – Смядово дава предварително 

съгласие за учредяване на ограничени вещни права - право на строеж и сервитут на 
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД с ЕИК 175201304, върху имотът 

по т. 1, след влизане в сила на ПУП-ПРЗ. 

 

3.   „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД с ЕИК 175201304 да 

извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/трасе/ и за 

промяна на предназначението на земята за изпълнението на обекта  по т. 1. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Копие на Инвестиционно намерение от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с 

вх. №26-00-369/20.07.2022 г.; 
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2. Копие на скица №15-867539-02.08.2022 г.; 

3. Копие на АОС №329/17.06.2020 г. 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 


