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Р ЕШЕНИ Е  
 

№ 42 / 04.04.2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ № 3 / 04.04.2013 г. 
 
 
Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 
план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на 
землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение –„За РУ 
„Полиция” гр. Елена 
 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.125 от 
Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елена 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава изработването на: 

1.1. Подробен устройствен план – План за застрояване за част от имоти № № 
035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр. Елена за определяне на ново 
конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр. Елена. 

1.2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за външно електрозахранване на новообразувания имот за 
нуждите на РУ „Полиция” гр. Елена, заедно с план схемата за електрификация. 

 1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата 
инфраструктура – трасе за външен водопровод до новообразуваният имот за 
нуждите на РУ „Полиция” гр. Елена, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване за част от имоти № № 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр. 
Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр. 
Елена и Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на елементите на 
техническата инфраструктура. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда 
на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи. 

 



 

4. Изразява готовност след приключването на процедурите по т.3, 
новообразуваният имот с конкретно предназначение „За РУ „Полиция” гр. Елена” 
с площ до 5 дка да се предостави безвъзмездно (дари) на Министерството на 
вътрешните работи за нуждите на РУ „Полиция“ - Елена.    

 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
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