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ЗАПОВЕД
№ .......................................

гр.Белослав,

т.

На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията и чл. 67, ал. 2 от
Закона за енергетиката, във връзка с чл. 64, ал. 1 от същия закон и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
във връзка със заявление с вх. № УПП-14/05.09.2019 г. от „Аресгаз ” ЕАД, ЕИК
с адрес на управление
~
за
учредяване право на прокарване на отклонения от оощи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура за обект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап
15”,

НАРЕЖДАМ
I.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ЕИК ........
със седалище и адрес на
управление: гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23, представлявана от инж. Деян
Иванов Иванов - кмет на Община Белослав УЧРЕДЯВА НА “АРЕСГАЗ ” ЕАД, ЕИК
, с адрес на управление
к
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на трасета през улични и тротоарни
настилки, публична общинска собственост, представляващи ПИ с идентификатори:
03719.502.6069 (нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест, нула, шест,
девет), 03719.502.6070 (нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две, точка, шест,
нула, седем, нула), 03719.502.3225 (нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, две,
точка, три, две, де, пет), 03719.502.6113 (нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три,
точка, шест, едно, едно, три), 03719.503.6141 (нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула,
три, точка, шест, едно, четири, едно), 03719.503.6121 (нула, три, седем, едно, девет, точка,
пет, нула, три, точка, шест, едно, две, едно), 03719.504.6154 (нула, три, седем, едно, девет,
точка, пет, нула, четири, точка, шест,' едно, пет, четири), 03719.504.6151 (нула, три, седем,
едно, девет, точка, пет, нула, четири, точка, шест, едно, пет, едно) по КККР на гр. Белослав,
за обект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап 15”, съгласно одобрен
одобрен и съгласуван от Главния архитект на Община Белослав на дата 29.08.2019г.
инвестиционен проект. Общата дължина на хоризонталните проводи от трасето на
газоразпределителната мрежа е 538,63м (петстотин тридесет и осем метра и шестдесет и
три см), и ограничение в сервитутната площ в размер на 459,93 кв. м. (четиристотин
петдесет и девет квадратни метра и деветдесет и три квадратни см), от които 6 бр. (шест
броя) разпределителни проводи с дължина 442,1м (четристотин четиридесет и един
линейни метра и десет сантиментра) и 14 бр. (четиринадесет броя) газопроводни
отклонения с дължина 96,5м (деветдесет и шест линейни метра и петдесет сантиметра), със
следното местоположение:
1. Разпределителен газопровод по улица ПИ 03719.502.6069 към ж.к.
"Младост" бл. 5 вх. 2 и ул. "Цар Калоян" № 1
2. Газопроводно отклонение към ж.к. "Младост" бл. 5 вх. 2
3. Разпределителен газопровод по ул. "Цар Калоян" към № 1
4. Газопроводно отклонение към ул. "Цар Калоян" към № 1
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5. Разпределителен газопровод по ул. „Елин Пелин” към №9А
6. Газопроводно отклонение към ул. „Елин Пелин” №9А
7. Разпределителен газопровод към №12, 15 и 17 на ул. „П. Хитов”
8. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №12
9. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №15
10. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №17
11.Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №2
12. Разпределителен газопровод към №2 на ул. „Камчия”
13. Газопроводно отклонение към №2 на ул. „Камчия”
14. Разпределителен газопровод към №22,29,28,30, 36 и 39 на ул. „Никола Вапцаров”
15. Газопроводно отклонение към №22 на ул. „Никола Вапцаров”
16. Газопроводно отклонение към №29 на ул. „Никола Вапцаров”
17. Газопроводно отклонение към №28 на ул. „Никола Вапцаров”
18. Газопроводно отклонение към №30 на ул. „Никола Вапцаров”
19. Газопроводно отклонение към №36 на ул. „Никола Вапцаров”
20. Газопроводно отклонение към №39 на ул. „Никола Вапцаров”
II.
Проектното трасе преминава през следните имоти, публична общинска
собственост, със съответните параметри :
• Поземлен имот 03719.502.6069, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна
улица, площ 1360 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР Х» РД-18-31/05.05.2015 г. на
изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.3225, 03719.502.3226,
03719.502.3227, 03719.502.3228, 03719.502.3250,
03719.502.3252, 03719.502.6061,
03719.502.6070, 03719.502.6072, с дължина 44,7м и сервитут 36,6м^;
• Поземлен имот 03719.502.6070, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Цар Калоян, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица, площ 2290 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР Х2 РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.3228,
03719.502.3229, 03719.502.3230, 03719.502.3234,
03719.502.3236, 03719.502.3240,
03719.502.3242,
03719.502.3248,
03719.502.3247,
03719.502.3249,
03719.502.3250,
03719.502.3251,
03719.502.3254,
03719.502.3253,
03719.502.3256,
03719.502.3258,
03719.502.3260,
03719.502.3262,
03719.502.3264,
03719.502.3266,
03719.502.3267,
03719.502.6069,
03719.502.6075,
03719.502.6179,
03719.502.6071,
03719.502.6073,
03719.502.6206, 03719.502.6207, с дължина 39,75м и сервитут 34,3м'^
• Поземлен имот 03719.502.3225, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
вид собств'. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване,
площ 4725 кв.м., квартал 152, парцел 1У,Заповед за одобрение на КККР Х° РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК,Заповед за изменение на КККР Х» 186229-04.08.2016/04.08.2016 г. на началник на СГКК - Варна, при съседи на имота:
03719.502.3226,
03719.502.435,
03719.502.6060,
03719.502.6061,
03719.502.6068,
03719.502.6069, 03719.502.6201, 03719.502.6202, с дължина 5,6м и сервитут 4,7м^
• Поземлен имот 03719.502.6113, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Елин Пелин, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица, площ 897 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР Х° РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.6109,
03719.502.951, 03719.502.952, 03719.502.953, 03719.502.954, 03719.502.957, 03719.502.959,
03719.502.960, 03719.502.962, 03719.502.963, 03719.502.965, 03719.502.966, 03719.502.967,
03719.503.6108, с дължина 42,9м и сервитут 36,83м^
• Поземлен имот 03719.503.6141, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. П. Хитов, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП
За второстепенна улица, площ 1159 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР Х« РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.503.1128,
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5. Разпределителен газопровод по ул. „Елин Пелин” към №9А
6. Газопроводно отклонение към ул. „Елин Пелин” №9А
7. Разпределителен газопровод към №12, 15 и 17 на ул. „П. Хитов”
8. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №12
9. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №15
10. Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №17
11.Газопроводно отклонение към ул. „П. Хитов” №2
12. Разпределителен газопровод към №2 на ул. „Камчия”
13. Газопроводно отклонение към №2 на ул. „Камчия”
14. Разпределителен газопровод към №22,29,28,30, 36 и 39 на ул. „Никола Вапцаров”
15. Газопроводно отклонение към №22 на ул. „Никола Вапцаров”
16. Газопроводно отклонение към №29 на ул. „Никола Вапцаров”
17. Газопроводно отклонение към №28 на ул. „Никола Вапцаров”
18. Газопроводно отклонение към №30 на ул. „Никола Вапцаров”
19. Газопроводно отклонение към №36 на ул. „Никола Вапцаров”
20. Газопроводно отклонение към №39 на ул. „Никола Вапцаров”
II.
Проектното трасе преминава през следните имоти, публична общинска
собственост, със съответните параметри :
• Поземлен имот 03719.502.6069, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна
улица, площ 1360 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-31/05.05.2015 г. на
изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.3225, 03719.502.3226,
03719.502.3227, 03719.502.3228, 03719.502.3250,
03719.502.3252,
03719.502.6061,
03719.502.6070, 03719.502.6072, с дължина 44,7м и сервитут 36,6м^;
• Поземлен имот 03719.502.6070, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Цар Калоян, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица, площ 2290 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.3228,
03719.502.3229, 03719.502.3230, 03719.502.3234,
03719.502.3236,
03719.502.3240,
03719.502.3242,
03719.502.3247,
03719.502.3248,
03719.502.3249,
03719.502.3250,
03719.502.3254,
03719.502.3251,
03719.502.3253,
03719.502.3256,
03719.502.3258,
03719.502.3264,
03719.502.3260,
03719.502.3262,
03719.502.3266,
03719.502.3267,
03719.502.6075,
03719.502.6179,
03719.502.6069,
03719.502.6073,
03719.502.6071,
03719.502.6206, 03719.502.6207, с дължина 39,75м и сервитут 34,3м^
• Поземлен имот 03719.502.3225, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване,
площ 4725 кв.м., квартал 152, парцел 1У,Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК,Заповед за изменение на КККР № 186229-04.08.2016/04.08.2016 г. на началник на СГКК - Варна, при съседи на имота:
03719.502.3226,
03719.502.435,
03719.502.6060,
03719.502.6061,
03719.502.6068,
03719.502.6069, 03719.502.6201, 03719.502.6202, с дължина 5,6м и сервитут 4,7м^
• Поземлен имот 03719.502.6113, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Елин Пелин, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица, площ 897 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.502.6109,
03719.502.951, 03719.502.952, 03719.502.953, 03719.502.954, 03719.502.957, 03719.502.959,
03719.502.960, 03719.502.962, 03719.502.963, 03719.502.965, 03719.502.966, 03719.502.967,
03719.503.6108, с дължина 42,9м и сервитут 36,83м^
• Поземлен имот 03719.503.6141, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. П. Хитов, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП
За второстепенна улица, площ 1159 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.503.1128,
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03719.503.1129,
03719.503.1132,
03719.503.1133, 03719.503.1188,
03719.503.1190,
03719.503.1191, 03719.503.1219,
03719.503.1220, 03719.503.1223,
03719.503.1224,
' 3719.503.1225,
03719.503.1226,
03719.503.1228, 03719.503.1230,
03719.503.3337,
3719.503.6121, 03719.503.6182, с дължина дължина50,4м и сервитут 43,2м^
• Поземлен имот 03719.503.6121, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Средна гора, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана,
НТП За второстепенна улица, площ 9422 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015-г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота:
03719.503.1170,
03719.503.1169,
03719.503.1167,
03719.503.1165,
03719.503.1166,
03719.503.1185,
03719.503.1183,
03719.503.1182,
03719.503.1178,
03719.503.1171,
03719.503.1192,
03719.503.1190,
03719.503.1189,
03719.503.1188,
03719.503.1187,
03719.503.1197,
03719.503.1196,
03719.503.1195,
03719.503.1194,
03719.503.1193,
03719.503.1202,
03719.503.1201,
03719.503.1200,
03719.503.1199,
03719.503.1198,
03719.503.1207,
03719.503.1206,
03719.503.1205,
03719.503.1204,
03719.503.1203,
03719.503.1216,
03719.503.1214,
03719.503.1213,
03719.503.1209,
03719.503.1208,
03719.503.1226,
03719.503.1225,
03719.503.1224,
03719.503.1219,
03719.503.1217,
03719.503.3305,
03719.503.3291,
03719.503.3289,
03719.503.3286,
03719.503.3183,
03719.503.3336,
03719.503.3312,
03719.503.3311,
03719.503.3309,
03719.503.3306,
03719.503.3508,
03719.503.3507,
03719.503.3347,
03719.503.3346,
03719.503.3344,
03719.503.6122,
03719.503.6120,
03719.503.6119,
03719.503.6104,
03719.503.6098,
03719.503.6140,
03719.503.6126,
03719.503.6125,
03719.503.6124,
03719.503.6123,
03719.503.772,
03719.503.771,
03719.503.6185,
03719.503.6182,
03719.503.6141,
03719.503.773, 03719.503.774, 03719.503.775, 03719.503.776, 03719.503.777, 03719.503.778,
03719.503.779, 03719.503.782, 03719.503.784, 03719.503.785, 03719.503.786, 03719.503.787,
03719.503.788, 03719.503.789, 03719.503.791, 03719.503.807, 03719.503.808, 03719.503.810,
03719.503.813, 03719.503.814, 03719.503.817, 03719.503.818, 03719.503.823, 03719.503.824,
03719.503.827, 03719.503.828, 03719.503.832, 03719.503.833, 03719.503.835, 03719.503.837,
03719.503.839, 03719.503.841, 03719.503.842, 03719.510.489, 03719.804.57, 03719.804.61, с
дължина 47,1м и сервитут 40,2м^
• Поземлен имот 03719.504.6154, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150, ул. Камчия, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП
За второстепенна улица, площ 425 кв.м.,Заповед за одобрение на КККР № РД-1831/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, при съседи на имота: 03719.503.6185,
03719.504.1250, 03719.504.1254,
03719.504.1255,
03719.504.1256,
03719.504.1888,
03719.504.3365, 03719.504.3366 с дължина 29 м и сервитут 24,9м^
• Поземлен имот 03719.504.6151, област Варна, община Белослав, гр. Белослав,
п.к. 9150,' ул. Никола Вапцаров, вид собств. Общинска публична, вид територия
Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 8379 кв.м.,Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-31/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК,Заповед за изменение
на КККР № 18-9532-12.12.2017/12.12.2017 г. на началник на СГКК - Варна, при съседи на
имота: 03719.503.6185, 03719.504.1241, 03719.504.1242, 03719.504.1243, 03719.504.1245,
03719.504.1248,
03719.504.1285,
03719.504.1286,
03719.504.1280,
03719.504.1293,
03719.504.1294,
03719.504.1295,
03719.504.1299,
03719.504.1298,
03719.504.1300,
03719.504.1301,
03719.504.1348,
03719.504.1354,
03719.504.1356,
03719.504.1355,
03719.504.1357,
03719.504.1368,
03719.504.1369,
03719.504.1370,
03719.504.1371,
03719.504.1372,
03719.504.1373,
03719.504.1374,
03719.504.1377,
03719.504.1378,
03719.504.1379,
03719.504.1381,
03719.504.1382,
03719.504.1383,
03719.504.1384,
03719.504.1385,
03719.504.1386,
03719.504.1387,
03719.504.1439,
03719.504.1440,
03719.504.1443,
03719.504.1444,
03719.504.1447,
03719.504.1448,
03719.504.1451,
03719.504.1452,
03719.504.1458,
03719.504.1459,
03719.504.1463,
03719.504.1464,
03719.504.1466,
03719.504.1469,
03719.504.1470,
03719.504.1473,
03719.504.1477,
03719.504.1478,
03719.504.1888,
03719.504.1898,
03719.504.3363,
03719.504.3364,
03719.504.3371,
03719.504.3372,
03719.504.6143,
03719.504.6144,
03719.504.6149,
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03719.504.6150, 03719.504.6152,
03719.504.6153,
03719.504.6184,
3719.504.6194, с дължина 279,20м и сервитут 239,50м^

03719.504.6186,

III.
Общата данъчна оценка на вещното право на учредяване на прокарване на
тклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:
„Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап 15” с обща дължина 538,63м върху
поземлените имоти, публична общинска собственост, е в размер на 2 692,24 лв. (две хиляди
шестотин деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки), съгласно удостоверения с
изх. № 5303000434, № 5303000433, № 5303000432, № 5303000431, № 5303000430, №
5303000429, № 5303000428, № 5303000427 от 16.09.2019г., издадени от Община Белослав,
както следва:
• Участък с дължина 44,7 л.м. и сервитутна площ на участъка 36,60 кв.м. от ПИ
03719.502.6069: данъчната оценка е в размер на 214,10 лв. (двеста четиринадесет лева и
десет стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000427/16.09.2019г.
• Участък с дължина 39,75 л.м. и сервитутна площ на участъка 34,30 кв.м. от ПИ
03719.502.6070: данъчната оценка е в размер на 200,68 лв. (двеста лева и щестдесет и
осемстотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000428/16.09.2019г.
• Участък с дължина 42,9 л.м. и сервитутна площ на участъка 36,83 кв.м. от ПИ
03719.502.6113: данъчната оценка е в размер на 215,46 лв. (двеста и петнадесет лева и
четиридесет и щест стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000429/16.09.2019г.
• Участък с дължина 5,6 л.м. и сервитутна площ на участъка 4,7 кв.м. от ПИ
03719.502.3225: данъчната оценка е в размер на 27,36 лв. (двадесет и седем лева и тридесет
и шест стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000430/16.09.2019г.
• Участък с дължина 279,20м. и сервитутна площ на участъка 239,50м от ПИ
03719.504.6151: данъчната оценка е в размер на 1 400,91 лв. (хиляда и четиристотин лева и
деветдесет и една стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000431/16.09.2019г.
• Участък с дължина 50,4 л.м. и сервитутна площ на участъка 43,20 кв.м. от ПИ
03719.503.6141: данъчната оценка е в размер на 252,70 лв. (двеста петдесет и два лева и
седемдесет стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000432/16.09.2019г.
• Участък с дължина 29 л.м. и сервитутна площ на участъка 24,90 кв.м. от ПИ
03719.504.6154: данъчната оценка е в размер на 145,67 лв. (сто четиридесет и пет лева и
щестдесет и седем стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000433/16.09.2019г.
• Участък с дължина 47,1 л.м. и сервитутна площ на участъка 40,2 кв.м. от ПИ
03719.503.6141: данъчната оценка е в размер на 235,36 лв. (двеста тридесет и пет лева и
тридесет и шест стотинки), съгласно удостоверение с изх. № 5303000434/16.09.2019г.
Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката предприятията, които доставят
природен газ за енергийни цели, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища,
улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост, с изключение на
поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и
поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и
предприемат мерки за недопускане на щети.
При извърщване ца СМР за обект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап
15” да се спазват изискванията на Закона за енергетиката.
Титулярът на учреденото право на прокарване не трябва да влошава условията за
застрояване и ползване на общинските поземлени имоти и след извърщване на работите по
изграждане на обекта да отстрани всички повреди, причинени на имотите във връзка с
изпълнението на СМР, както и да възстанови състоянието на имотите в първоначалния им
вид за своя сметка. При въвеждане на обекта в експлоатация да се представи удостоверение
за приемане на възстановените настилки, подписан от служител на Общинска
администрация, гр. Белослав
След изграждането на обект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап 15”
собственикът има право да ползва и поддържа описаният обект, за който е учредено
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правото на прокарване, съгласно изискванията на действащото законодателство, като няма
право да препятства установения му начин на трайно ползване.
На основание чл.193, ал.Ю от ЗУТ „Аресгаз ” ЕАД следва да внесе такса за
вписване на настоящата заповед за право на прокарване в Служба по вписвания - гр. Варна
при Агенция по вписванията - гр.София в размер на 10,00 лв. (десет лева) в касата на
„Център за информация и общински услуги” при Община Белослав или по сметка
BG44IORT73778413300000, BIC: IORTBGSF, вид на плащане: 445900 при „Инвестбанк”
АД - клон Варна.
Отразяването на обект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белослав, Етап 15”
съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър се извършва от собственика или от негов
правоприемник.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Общинска администрация, гр.Белослав, пред
Административен съд гр.Варна.
Копие от заповедта да се връчи на Донка Монева - секретар, на „Аресгаз ” ЕАД и
Йорданка Маркова- гл.специалист касиер в „ЦИОУ” при Община Белослав за сведение и
изпълнение.
Настоящата заповед да се издаде в четири оригинални екземпляра, по един за
страните и два за Служба по вписвания - гр.Варна при Агенция по вписванията - гр.София.
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