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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 87 / 24.07.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 24.07.2014 г. 
 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

линеен обект - кабел 1 кV по КВС на землище с. Средни колиби с дължина на трасето 

245 л. м. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет - Елена  
 

Р Е Ш И: 
1. Дава съгласие за:  

1.1. Създаване на нов имот с проектен № 050050, с НТП „Местен път”, с площ 467 

кв. м. от имот № 050017, с НТП „Нива”, собственост на н-ци Петър Йорданов 

Хараламбиев (нотариално заверени декларации от наследниците).   

1.2. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 000456 в категория „Местен 

път” с проектен № 050054, с площ 1 229 кв. м., в частта от околовръстния 

полигон на с. Раювци до западната граница на имот № 152004 (с НТП 

„Стопански двор”) по КВС на землище с. Средни колиби. 

1.3. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 050018 в категория „Местен 

път” с проектен № 050052 с площ 385 кв. м., в участъка на имоти № № 050001 и 

050026, допуснати за процедура по изработване на ПУП - ПЗ с Решение № 103 / 

25.07.2013 година от Протокол № 9 / 25.07.2013 година на Общински съвет – 

Елена, точки 2.1. и 2.2. 

2. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - 

кабел 1 кV за захранване на имот № 050026 по КВС на землище с. Средни колиби, 

преминаващо през улица в околовръстния полигон на с. Раювци, имот с проектен № 

050054 (с НТП „Местен път”), имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път”) и имот 

№ 050052 (с НТП „Местен път”), до границата на имот № 050026 (с НТП „За 

мемориален комплекс - паметник” - в процедура) по КВС на землище с. Средни колиби, 

с обща дължина на трасето 245 л. м и площ на сервитута 980 кв. м. 

 

 

 



 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено 

вещно право - право на прокарване на кабел 1 кV, за имотите по т. 2, след заплащане на 

изготвената и приета оценка на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, както и необходимите 

законови действия за прехвърляне собствеността на новообразуван имот с проектен № 

050050 „Местен път” по КВС на община Елена. 

 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез община Елена пред 

Административен съд гр. В. Търново. 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


