ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 44 / 06.04.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г.
ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на
линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени
битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна
настилка, попадащи в имоти, общинска собственост - имот № 040101 (полски път –
община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот №
041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), имот №
000079 (полски път – община Елена)
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Дава предварително съгласие на „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и
адрес на управление с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой
Буут и Джарет Браун, да процедира ПУП – парцеларен план, за създаване на нов местен
път от имоти № № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 041123
(пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот
№ 000130 (скали – община Елена) по КВС на землище с.Каменари с дължина 330 лин.м.
и ширина 6 м. и право на преминаване на трасе на водопровод и трасе на канал по
новообразувания път и трасе на подземен кабел 20 Kv по полски път № 000079 по КВС
на землище с.Каменари.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на
решението на Комисията за земеделски земи.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за учредяване на
ограничени вещни права на „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и адрес на
управление с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой Буут и
Джарет Браун, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП.
3. „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и адрес на управление
с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой Буут и Джарет Браун,
да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на
обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 и по
промяната на предназначението на земята.
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