
 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Разрешение за изработване на 

проект за подробен устройствен план - план за застрояване 

/ПУП- ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за техническа 

инфраструктура за ПИ №243.150.399, местност „СТ 3 - 

КАРАТОПРАКА“, землище на с. Дъбовец, Община Любимец   

Докл.: Илия Илиев – Зам. - Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 113 
 

на ОбС, прието с протокол  № 12 от 30.07.2020 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал 5, и чл. 124б, ал. 1  от ЗУТ 

 

Общински съвет Любимец  

                                                                       

           Р Е Ш И: 

 
І. Общински съвет дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ и парцеларен план /ПП/ 

за техническа инфраструктура за ПИ № 24311.150.399, местност „СТ 3 - КАРАТОПРАКА“ землище на с. 

Дъбовец, Община Любимец. 

 

ІІ. Одобрява задание за изработване на ПУП- ПЗ /план за застрояване/ и парцеларен план /ПП/ за техническа 

инфраструктура за ПИ № 24311.150.399, местност „СТ 3 - КАРАТОПРАКА“ землище на с. Дъбовец, Община 

Любимец. 

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските 

земи /ЗОЗЗ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ, Общински съвет – Любимец дава 

предварително съгласие за: 

- прокарване на техническата инфраструктура през поземлени имоти с идентификатори № 

24311.154.330 и № 24311.150.398, и двата имота с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

и поземлен имот с идентификатор № 24311.155.316 с НТП – за водостопанско хидромелиоративно 

съоръжение, всички - публична общинска собственост, за разполагане на линейни обекти – 

електропровод и водопровод;  

- учредяване на сервитут за електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот № 24311.150.399 

по КК на с. Дъбовец; 

- Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца. 

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Любимец да предприеме последващи действия  по  изпълнение на 

настоящото решение. 

 
 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


