
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР
8230 гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.таП: о5пе8еЬаг@пе«еЬаг.Ь§

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 12/23.12.2016 г

По т.ТРИДЕСЕТЛ от дневния ред - Докладна записка вх.№ 756/16.12.2016 г. от Виктор
Борисов - зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за линеен
обект „Трасе на Кабели 20 кУ от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ
27454.23.19, м. „Кладери", землище с. Емона, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. «за» от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 432

1 . На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 1 1 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински
съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабели 20кУ от нови ЖР стълбове
в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19", м."Кладери", землище с.Емона, с обща дължина
на трасето 785,84м.- от които в земеделска територия -515,13м., 237.09м. в имот 27454.23.68- за
местен път и 33.62м. в ПИ 27454.23.19- урбанизирана територия- частна собственост и сервитути
за ПИ 27454.23.86 -455.26кв.м., за ПИ 27454.23.58 -1137.83кв.м., за ПИ 27454.23.88 -76.22кв.м.,
за ПИ 27454.23.60 - 19.33кв.м., за ПИ 27454.23.23 - 41.04кв.м., за ПИ 27454.23.59 - 3.39кв.м., за ПИ
27454.23.68 -332.68кв.м., и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.

2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за
изработване на ПУП-ПП което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасета за линеен обект „Кабели
20кУ от нови ЖР стълбове в ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19", м."Кладери",
землище с.Емона на основание чл.ЗО ал.З от ППЗОЗЗ и процедираме на парцеларен план за
реализация на линеен обект: община Несебър

Решението да се разгласи по реда на чл. 1246 ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за
сведение и изпълнение.
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ТЕЛ НА ОБЩИНСКИ С ЬВЕТ-НЕСЕБЪР: /п/ Р. КУЛЕВ/


