ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 105 / 28.07.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 11 / 28.07.2016 г.
Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на
Общински съвет Елена
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. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Поправя допусната явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 година
на Общински съвет - Елена, като текстът
„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен
обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище
с. Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно
застрояване“, преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, №
000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС на землище с.
Руховци, всичките собственост на община Елена. Общата дължина на трасето 100
лин. метра и площ на ограничението 400 кв. м.“
придобива следната редакция:
„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен
обект - външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище
с. Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно
застрояване“, преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, №
050102 с НТП „Полски път“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП
„Храсти“ по КВС на землище с. Руховци, всичките собственост на община Елена.
Общата дължина на трасето 113 лин. метра и площ на ограничението 452 кв. м.“
На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на
обжалване чрез община Елена пред Административен съд гр. В. Търново в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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