ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 32
от заседанието на 26.02.2018 г.
по точка 9 от дневния ред
Относно: Даване на Разрешение за изработване на проект за ПУППарцеларен план – трасе на „Кабелна линия 1кV и ЕТ за външно захранване на
„Ферма за угояване на телета и складова дейност“в ПИ 000200, местност
„Билянката“ по КВС на с. Иглика, от съществуващ ТП „Иглика“ в ПИ 0.57
/земеделска територия/ да се прокара нов кабел НН, който минава през ПИ 0.57,
улица о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ
0.204 /Полски път/, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе
Решение № 383 На чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за изработване на Проект за ПУП – Парцеларен
план – трасе на „Кабелна линия 1кV и ЕТ за външно захранване на „Ферма за
угояване на телета и складова дейност“ в ПИ 000200, местност „Билянката“
по КВС на с. Иглика, от съществуващ ТП „Иглика“ в ПИ 0.57 /земеделска
територия/ да се прокара нов кабел НН, който минава през ПИ 0.57, улица с
о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ
0.204 /Полски път/.
2. На основание чл.124а, ал. 1 от ЗУТ дава разрешение за изготвяне на
Проект за ПУП – Парцеларен план – трасе на „Кабелна линия 1кV и ЕТ за
външно захранване на „Ферма за угояване на телета и складова дейност“ в
ПИ 000200, местност „Биланката“ по КВС на с. Иглика, от съществуващ ТП
„Иглика“ в ПИ 0.57 /земеделска територия/ да се прокара нов кабел НН, който
минава през ПИ 0.57, улица с о.т. 6-29-28-27-25-26 /урбанизирана територия на
с. Иглика/ до ново ЕТ в ПИ 0.204 / Полски път/.
При изработване на плана да бъдат изпълнени изискванията на
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и
ЗУТ.
3. На основание на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА задължава кмета на
община Болярово да организира изпълнението на решението на Общинския
съвет.
Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Златина Николаева Николова
6.Красимир Любчов Григоров
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/
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