КОМИСИЯ по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
ПРОТОКОЛ №1
25.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ
№К-1
от 25.01.2018 г.
ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и
утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
КОМИСИЯТА по чл.17 , ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
РЕШИ:
І. На основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.1 от ППЗОЗЗ утвърждава площадка
(трасе) за проектиране на обекти, както следва:
1. Утвърждава площадка за проектиране на обект:”Жилищна сграда” с която се засяга
около 798 кв.м земеделска земя от шеста категория, неполивна, собственост на Ц. И. Ц. в
землището на гр.Априлци, част от поземлен имот с идентификатор №52218.817.16 / проектен имот
№52218.817.569/, м.”Среден рът”, община Априлци, област Ловеч, при граници, посочени в
приложената скица и проект на ПУП-ПРЗ.
Забележка: Решението да се връчи след изтичане на срока за обжалване на Акт №1 от
23.01.2018 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
Решението
може
да
бъде
обжалвано
при
условията
и
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
IІ. На основание чл.59а, ал.2 и чл.59б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи, във връзка с §25, ал.1 от Преходните разпоредби на
Постановление №99 на Министерски съвет от 22 април 2016 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:
2. Разрешава временно ползване за срок до 06.08.2023 г. на 400 кв.м земеделска земя от
четвърта категория, собственост на Никола Влаев Димитров за нуждите на „Т. Б.” ЕАД за
функциониране на обект:”Мобилна телекомуникационна базова станция №3603” в землището
на с.Деветаки, част от поземлен имот с идентификатор №20420.74.9 /проектен имот №20420.74.19/,
м.”Търновски рът”, община Ловеч, област Ловеч, при граници, посочени в приложената скица и
проект на ПУП-ПРЗ.
След изтичане на срока инвеститорът да премахне съоръжението и да върне земята в
първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.
Решението
може
да
бъде
обжалвано
при
условията
и
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.

