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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 139 / 24.10.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 11 / 24.10.2013 г. 
 
Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 
линейни  обекти - водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV в землището на гр. 
Елена, собственост на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, Общински съвет – Елена 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни 
обект в имоти № 001077 (общински път) и № 101036 (полски път) по КВС на землище 
гр. Елена за захранване с ток и вода на имот № 101035 (с ново конкретно 
предназначение „За ниско свободно жилищно застрояване”, съгласно ПУП - ПЗ, 
одобрен със Заповед № РД.02.05-377 / 25.06.2013 година на Кмета на община Елена), 
имот № 101031 (с НТП „Жилищна територия”) и имот № 101132 (с НТП „Друг вид 
терен със селищен характер”): 

 1.1 Трасе на линеен обект - водопровод с обща дължина 327 лин. м. и площ на 
сервитута 981 кв. м.  

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV с дължина 36 лин. м. и 
площ на сервитута 108 кв. м.  

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 
вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 1.2. след 
заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред Административен съд гр. В. 
Търново. 
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