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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 91 / 24.07.2014 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 24.07.2014 г. 
 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – план за застрояване за имот № 001989 и имот № 104004  по КВС на землище 

гр. Елена и трасета за инженерна инфраструктура за вода и канал 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), 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 на имот № 001989 с 

НТП „Гори в земеделски земи”, частна собственост по КВС на землище гр. 

Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За помпена 

станция”; 

1.2. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 104004 с 

НТП „Пасища, мери” – земи по чл. 19, собственост на община Елена по КВС 

на землище гр. Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За 

водоем”; 

1.3. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на напорен водопровод от магистрален 

водопровод Ф 220 мм за група „Беброво”, през имот № 001989 по КВС и от 

там до околовръстен полигон на ул. „Чукани” с обща дължина 656 лин. м. и 

трасе в урбанизираната територия до имот № 104004 по КВС с дължина 304 

лин. м.  

1.4. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен клон І от 

околовръстния полигон в източната част до канализационен колектор с 

дължина 247 лин. м.  

 



 

1.5. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен клон ІІ по 

югозападната граница на околовръстния полигон на ул. „Чукани” до 

канализационен колектор с дължина 111 лин. м.  

1.6. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на канализационен колектор – участък 

по югозападната граница на околовръстен полигон на ул. „Чукани” с 

дължина 50 лин. м., участък в околовръстния полигон с дължина 68 лин. м., 

участък от южната граница на околовръстен полигон „Чукани” до 

строителна граница на гр. Елена (кръстовището на ул. „П. Хилендарски” и 

ул. „Свобода”) с дължина 985 лин. м. 

1.7. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе на Ел захранване на помпена станция 

в имот № 001989 по КВС на землище гр. Елена.     

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

застрояване на имот № 001989 – „За помпена станция” и имот № 104004 – „За 

водоем” по КВС на землище гр. Елена и Подробен устройствен план – парцеларни 

планове за трасета на елементите на техническата инфраструктура. 

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите законови 

процедури по придобиване на собственост и учредяване на ограничени вещни 

права, гарантиращи изпълнението на публичната инженерна инфраструктура за 

водоснабдяване и канализация на ул. „Чукани”, гр. Елена. 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


