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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 71 / 31.05.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 31.05.2018 г. 

 

 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе 

на линеен обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 по КВС 

(част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци 

На основание 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. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 „За дестилерия за 

етерични масла“ по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. 

Блъсковци, отклонение от съществуващ водопровод „Група Блъсковци“. Трасето 

преминава през имот № 000526, с НТП „Полски път“ с трайна настилка, 

собственост на община Елена (имот № 04460.54.526 по КККР) до водомерна шахта 

в имот с проектен № 098009 „За дестилерия за етерични масла“ по КВС (част от 

имот № 04460.98.8 по КККР) собственост на Възложителя. Общата дължина на 

трасето е 157 лин. м. и сервитут от площ на сервитута 942 кв. м., по 3.00 метра от 

двете страни на водопровода. 

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, след 

заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред 

Административен съд гр. В. Търново. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 


