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Р ЕШЕНИ Е  

 
№ 45 / 06.04.2012 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 4 / 06.04.2012 г. 

 
 
ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на 
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски 
път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от 
съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 и № 
103037, по КВС на землище гр.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 „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със 
седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от 
Даниела Йорданова Райкова – управител, да процедира ПУП – парцеларен план за трасе 
на водопровод в обхвата на част от имот № 000686 (полски път), собственост на община 
Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод ф 219 мм. 

 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 „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със седалище и адрес на 
управление гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от Даниела Йорданова Райкова 
управител, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП. 

3. „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от Даниела Йорданова Райкова – 
управител, 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. 
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