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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 103/12.07.2012 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 8/12.07.2012 г. 
 
 

Относно: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от Закона за опазване на 
земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 кV в 
землището на град Елена 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, както и с чл.29, ал.1 и ал.3 от 
Закона за опазване на земеделските земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава  предварително съгласие на „АЙ ТИ ЕС 2010” ООД, със седалище и адрес на 
управление с. Поликраище, ул. „Дунав” № 1, ЕИК 201380205, представлявано от 
управителя Джон Басет, да процедира подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на линейни обекти – водопровод ф 60 мм с дължина 1028.44 л.м. и силов кабел 1 
кV с дължина 1032.52 л.м., попадащи в имоти с № № 000523 и 000774 (полски пътища) 
по КВС на землище гр. Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци”. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на 
решението на Комисията за земеделските земи. 

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „АЙ ТИ 
ЕС 2010” ООД, със седалище и адрес на управление с. Поликраище, ул. „Дунав” № 1, 
ЕИК 201380205, представлявано от управителя Джон Басет, върху имота по т.1 от 
настоящето решение, след влизане в сила на подробния устройствен план. 

4. „АЙ ТИ ЕС 2010” ООД, със седалище и адрес на управление с. Поликраище, ул. 
„Дунав” № 1, ЕИК 201380205, представлявано от управителя Джон Басет, да извърши 
за своя сметка процедурите по Закона за опазване на земеделските земи за утвърждаване 
на площадка (трасе) на обекта по т.1, а след влизането в сила на подробния устройствен 
план – и учредяването на правата по т.3 от настоящето решение. 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 


