
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 89 / 24.07.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 24.07.2014 г. 
 

 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасета 

на линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот 

№ 028004 по КВС на землище с. Дрента 

 

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. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни 

обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 028004 по 

КВС на землище с. Дрента с ново конкретно предназначение - „За ниско свободно 

жилищно застрояване”: 

1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ през имот № 000087 (с 

НТП „Път ІV клас”) по КВС на землище с. Дрента, с дължина 255 лин. м и 

площ на сервитута 1 530 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през 

имоти № 024011 (с начин на трайно ползване „Нива” – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ) и имот № 000087 (с начин на трайно ползване „Път ІV клас”), с 

дължина 182 лин. м. и площ на сервитута 728 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 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 


