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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 38 / 23.04.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 23.04.2015 г. 
 

 

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

план - План за застрояване за имот № 151039 по КВС на землище с. Беброво, за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За мюсюлманско гробище” и 

допълване на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2015 

година 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 4, и чл. 8, ал. 9 

от Закона за общинската собственост; 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 имот № 209041 по КВС на 

землище с. Беброво за определяне на ново конкретно предназначение - „За 

мюсюлманско гробище” с показатели на устройствена зона Оз; 

1.2. Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура - трасе за външен водопровод до имот № 209041 по КВС на 

землище с. Беброво, заедно с план схемата за водоснабдяване. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - план за 

застрояване за имот № 209041 по КВС на землище с. Беброво за определяне на ново 

конкретно предназначение - „За мюсюлманско гробище” и Подробен устройствен 

план - парцеларни планове за трасета на елементите на техническата 

инфраструктура. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Елена за 2015 г. в частта ѝ „Описание на имотите, които 

община Елена има намерение да придобие в собственост и методи за тяхното 

придобиване“ със следния текст: „Имот № 209041 по КВС на землище с. Беброво, 

собственост на Тахир Хакифов Хасанов в който имот през последните години са 

извършвани погребения, ще бъде придобит с цел изграждане на мюсюлманско 

гробище чрез замяна с равностоен общински имот, като за целта ще бъде изготвен 

и процедиран подробен устройствен план“ 

4. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда 

на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи и 

Закона за общинската собственост в изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


