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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на „Допълнително водоснабдяване на с. Попска от 

помпена станция с. Беброво”, община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Поради ограниченото и влошено водоснабдяване на с. Попска, намаляващия дебит на 

водоизточниците и повишената консумация през летните месеци, налага се захранващият 

резервоар да се допълва с водоноски два пъти седмично. Със съдействието на „В и К - 

Йовковци” ООД - гр. В. Търново е разработена схема за допълнително водоснабдяване на 

селото, като се предвижда изграждане на нова помпена станция и отклонение от 

водопроводната мрежа на с. Беброво. 

Общата дължина на трасето на отклонението е 1410 лин. м. и преминава през следните 

имоти: 

- улица в строителната граница на с. Беброво; 

- имот № 151020 по КВС на землище с. Беброво - изоставена орна земя, частна 

собственост; 

- имот № 151021 по КВС - изоставена орна земя, чл. 19 от ЗСПЗЗ, община Елена; 

- имот № 151039 по КВС - изоставена орна земя, община Елена; 

- имот № 001100 по КВС - местен път, община Елена; 

- главна улица в околовръстния полигон на с. Попска; 

- имот № 123104 по КВС - полски път, община Елена; 

- имот № 001457 по КВС - водостопанско съоръжение. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет Елена: 
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1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за трасе на „Допълнително водоснабдяване с. Попска от помпена станция с. 

Беброво”, община Елена”.  

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

за трасе „Допълнително водоснабдяване с. Попска от помпена станция с. Беброво”, 

община Елена”. 

3. Възлага на Кмета на община Елена да извърши необходимите законови процедури 

по реда на ЗМСМА, ЗУТ и Закона за опазване на земеделските земи. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

 

23.07.2015 г., 10:10 ч. 


