ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 8/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 378
гр. Левски, 20.12.2017г.
относно: Решение за одобряване на подробен устройствен план - парцеларен
план за трасе на електронна съобщителна инфраструктура - оптична кабелна
мрежа на територията на Община Левски - етап ІV през общински имоти в
землището на гр. Левски, с. Аспарухово и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен
и учредяване безвъзмездно право на прокарване съгласно чл.281а, ал.1 и
чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията, във връзка с чл.28, ал.1 и ал.2 от Правилника за
прилагане закона за опазване на земеделските земи и чл.109, ал.1, т.3 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
електронна съобщителна инфраструктура - оптична кабелна мрежа на
територията на Община Левски - етап ІV през общински имоти в землището на
гр.Левски, с. Аспарухово и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен в обхват
следните имоти по КККР на гр. Левски, със съответната дължина през имота:
- в урбанизираната територия на гр. Левски - пи 43236.401.2084-улица 3м.; пи 43236.401.2001-улица - 68м.; пи 43236.401.1953-улица - 16м.;
пи 43236.401.1971-улица - 61м.; пи 43236.401.27 - 111м.; пи 43236.401.2170улица - 190м.;
- в землището на гр. Левски - пи 43236.226.42-селскостопански път 277м.; пи 43236.226.530-селскостопански път - 812м.; пи 43236.256.516селскостопански път -7м.; пи 43236.210.530–селскостопански път -22м;
пи 43236.210.261–селскостопански път - 628м;
- в землището на с. Аспарухово общ. Левски следните имоти по КВС пи 000092-селскостопански път - 2798м.; пи – 000098-селскостопански път 1126м.; пи 000314–селскостопански път -37м.; пи-000109-селскостопански път 3м.;
- в землището на с. Малчика, общ. Левски следните имоти по КВС пи 000231- селскостопански път с дължина 426м.; пи 000256-селскостопански
път - 1132м.; пи 000246–канал - 9м.; пи 000113 – селскостопански път - 2042м.;
пи-000198 пасище - 33м.

2. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване - безвъзмездно
съгласно чл.281а, ал.1 и чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения
/ЗЕС/ на трасе на електронна съобщителна инфраструктура-оптична кабелна
мрежа на територията на община Левски – етап ІV, през общински имоти в
землището на гр. Левски, с. Аспарухово и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен
с обща дължина на сервитутната ивица - 9 801м. и площ - 9 801 кв.м.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

