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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 90 / 22.06.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 7 / 22.06.2017 г. 

 

Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - План за застрояване на имот № 001356 по КВС на землище гр. 

Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За 

специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), 

оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци” 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 125 

от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 3, т. 1 и т. 3 и ал. 5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Елена, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване 

за имот № 001356, с НТП „Пасища, мери“ по КВС на землище гр. Елена за 

определяне на ново конкретно предназначение - „За специализирана площадка за 

събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на 

строителни отпадъци”. 

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

застрояване за имот № 001356, с НТП „Пасища, мери“ по КВС на землище гр. 

Елена за определяне на ново конкретно предназначение - „За специализирана 

площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно 

съхранение на строителни отпадъци”. 

3. Дава предварително съгласие за промяна предназначение на имот № № 001356, 

с НТП „Пасища, мери“ по КВС на землище гр. Елена и определя срок на 

валидност на предварителното съгласие до издаване на Решение на Комисията по 

чл. 17 от ЗОЗЗ.  

4. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури по реда 

на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи 

и Закона за управление на отпадъците. 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


