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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 150 / 19.11.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 19.11.2020 г. 

 

 

Относно: Даване на съгласие за промяна на предназначението на сградата и 

допълващото застрояване на бивше основно оздравително училище с. Средни 

колиби и частично изменение на действащия устройствен план за промяна на 

предназначението на урегулиран поземлен имот І - „За училище“, кв. 9, по плана 

на с. Средни колиби в УПИ І - „За ниско свободно жилищно застрояване“ по чл. 

39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ. 

 

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

администрация, чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ) в сила от 06.03.2009 г., чл. 305, ал. 1 и 

ал. 2, от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ЕЛЕНА 

/При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване с 12 гласа 

„за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за промяна на предназначението на сградата и допълващото 

застрояване на бивше основно оздравително училище с. Средни колиби, както и 

за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот І - „За училище“, 

кв. 9, по плана на с. Средни колиби в УПИ І-„За ниско свободно жилищно 

застрояване“ по чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ. 

2. Възлага на Кмета на община Елена, след получаване на писмено съгласие на 

Министъра на образованието и науката да допусне, процедира и одобри частично 

изменение на действащия регулационен план (ЧИРП) на с. Средни колиби и План 

за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на урегулиран 

поземлен имот, отреден за обект на образованието, в УПИ за ниско жилищно 

застрояване, с режими на застрояване на устройствена зона „Жм1“, съгласно 

ОУПО Елена (в процедура). 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


