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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 19 / 24.01.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 1 / 24.01.2013 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 кабел ниско 
напрежение 1 кV в землището на гр. Елена, собственост на община Елена. 
 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 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 - гр. Елена 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава  предварително съгласие на „Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със 

седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Оборище” № 5, представлявано от 
управителя Стоян Райков Стоянов, да процедира ПУП – парцеларен план за трасе на 
ленейни обекти – водопровод с дължина 690 лин. м. и кабел ниско напрежение 1 кV с 
дължина 980 лин. м., попадащи в имоти с № № 000183 и 000603 (полски пътища) по 
КВС на землище гр. Елена и по съществуващо трасе в тротоар в строителната граница на 
гр. Елена, собственост на община Елена. 

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 
„Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със седалище и адрес на управление гр. Елена, 
ул. „Оборище” № 5, представлявано от управителя Стоян Райков Стоянов, върху 
имотите по т. 1, след влизане в сила на ПУП. 

4. „Рамони Агро” ЕООД, ЕИК 104669438, със седалище и адрес на управление гр. 
Елена, ул. „Оборище” № 5, представлявано от управителя Стоян Райков Стоянов, 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. 3 от 
настоящето решение. 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 


