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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 44 / 25.03.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 25.03.2021 г. 

 

Относно: Частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци - 

План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10,       

кв. 11 и кв. 14 по плана на селото 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 от 

Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, 

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: 

 
Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащ 

Регулационен план на с. Тодювци в зоната на имот пл. № 86, в обхвата на 

проектни кв. 10, кв. 11 и кв. 14: 

1. ПУП – План за улична регулация за премахване на проектна неприложена 

улична регулация между О.Т. 58-51-50-51а, между О.Т. 45а-58 и между О.Т. 51-45а, 

създаване на улица - тупик с О.Т. 51б-51а (нова), премахване на кв. 10, кв. 11 и кв. 

14 и създаване на нов кв. 11.  Уличната регулация между О.Т. 41-43-23-44 се спира 

до О.Т.  45а (нова).  Създаване на общински път от улица с О.Т. 44-45 до 

водостопанско съоръжение (резервоар на с. Тодювци), находящ се в имот с 

идентификатор 72607.336.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище 

с. Тодювци.    

2. ПУП – План за дворищна регулация за поставяне на неприложени 

дворищнорегулационни линии по съществуващи имотни граници и обособяване 

на нов самостоятелен УПИ за частта от имот пл. № 86 - УПИ VІІ-86 (нов) в кв. 11 

(нов) по плана на с. Тодювци. 

3. ПУП – План за застрояване на новообразувания УПИ VІІ-86 в кв. 11 по плана 

на селото. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


