
 

 
                  Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

ПРЕПИС! 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

№ 5 

 

          от заседание на Общински съвет – Костенец 

             проведено на 12 март 2021 година 

………………………………………………………………………………………………… 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и  чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 3, т. 1, ал.4, ал. 5 и ал. 6 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 192, ал. 3 във връзка с 

чл. 192, ал. 5 от Закона за устройство на територията, с поименно гласуване с 15 гласа 

„за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, Общински съвет - Костенец прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 31 

 

1. Изразява предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за 

учредяване на право на преминаване на хора и механизация, във връзка с изпълнение 

на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Модернизация на 

железопътен участък Елин Пелин – Костенец, Обособена позиция № 3: „Модернизация 

на железопътната отсечка от км 62+400 до м 73+598”, сключен между Консорциум 

„ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017” ДЗЗД и ДП”НКЖИ”, както и предвид 

необходимостта от достъп до съоръженията – тунели и мостове, които предстоят да 

бъдат изградени от км 71+000 до км 73+598, през имоти – общинска собственост в 

землището на село Долна Василица,както следва: 

През имот № 102.8, НТП: пасище, мера - проектен имот № 0.2003 с площ от 

0,958 дка; 

През имот №  80.41, НТП: пасище, мера- проектен имот № 0.2010 с площ от 

0,877 дка; 

През имот №  51.17, НТП: пасище мера -  проектен имот № 0.2014 с площ от 

0,921 дка; 

През имот №  51.18, НТП: пасище, мера -  проектен имот № 0.2015 с площ от 

0,501 дка; 

През имот №  81.6, НТП: пасище, мера -  проектен имот № 0.2016 с площ от 

0,739 дка; 

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - 5 (пет) 

години. 

3. Дава съгласие Община Костенец да учреди по реда на чл. 192, ал. 3, във 

връзка с изискванията на чл. 192, ал. 5 от ЗУТ право на преминаване на хора и 

механизация, предвид необходимостта от  достъп до съоръженията – тунели и мостове, 

които предстоят да бъдат изградени от км 71+000 до км 73+598 при реализация на 
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Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Модернизация на 

железопътен участък Елин Пелин – Костенец, Обособена позиция № 3: „Модернизация 

на железопътната отсечка от км 62+400 до м 73+598”, сключен между Консорциум 

„ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017” ДЗЗД и ДП”НКЖИ”, през следните служещи имоти – 

общинска собственост: 

В землището на село Долна Василица: 

През имот № 102.8, НТП: пасище, мера - проектен имот № 0.2003 с площ от 

0,958 дка; 

През имот №  80.41, НТП: пасище, мера- проектен имот № 0.2010 с площ от 

0,877 дка; 

През имот №  80.47, НТП: изоставена нива -  проектен имот № 0.2010 с площ от 

1,545 дка; 

През имот №  45.32, НТП: изоставена нива -  проектен имот № 0.2012 с площ от 

0,120 дка; 

През имот №  51.17, НТП: пасище мера -  проектен имот № 0.2014 с площ от 

0,921 дка; 

През имот №  51.53, НТП: друга селскостопанска територия -  проектен имот № 

0.2014 с площ от 0,492 дка; 

През имот №  51.18, НТП: пасище, мера -  проектен имот № 0.2015 с площ от 

0,501 дка; 

През имот №  81.6, НТП: пасище, мера -  проектен имот № 0.2016 с площ от 

0,739 дка; 

През имот №  0.317, НТП: земеделска земя -  проектен имот № 0.2022 с площ от 

1,394 дка; 

В землището на село Горна Василица: 

През имот №  412.6, НТП: горско стопанска територия - проектен имот № 

412.2002 с площ от 0,263 дка. 

4. Правото на преминаване по т. 3 да се учреди за срок от 5  (пет) години. 

5. Възлага на Кмета на Община Костенец да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение 

 

 

 

 

 

 

ИВАН БАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К. БОНЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


