
РЕШЕНИЕ № 116 
26.05.2016 год. 

 
Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с 

необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен водопроводен клон от 
ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря –с. Добромирка”, в 

частта му, преминаваща през общински поземлен фонд, извън границите на 
урбанизираната територия на община Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), чл. 
25, ал. 4 и ал. 5, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) и чл. 112 от Закона за водите, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 

водопровод, заедно с необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен 
водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря –
с. Добромирка”, в частта му, преминаваща извън границите на урбанизираната 
територия на община Габрово, през общински поземлен фонд - частна и публична 
общинска собственост, в т.ч.: имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, 
земеделски земи, пътища и други земеделски имоти, намиращи се по трасето на 
водопровода в землищата на селата Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец-
собственост на Община Габрово. 
  2. Срокът на предварителното съгласие е 18 месеца от влизане в сила на 
настоящето решение.  

Основни кадастрални данни за засегнатите от трасето и сервитута на проекта 
поземлени имоти, находящи се в земеделски територии на землищата на селата: 
Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец-собственост на Община Габрово, 
представляват тези по приложенията: 
 
Приложение:  
 

1. CD с архивирани в него чертежи (в PDF-формат), обяснителни записки и 
регистри на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ 
„Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” – 1 (един) диск 

2. Удостоверения за търпимост (§ 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, § 127, ал. 1 от ПЗР на 
ЗИД на ЗУТ) – 4 (четири) броя копия; 

3. Удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР – 3 (три) броя копия; 
4. Регистър на засегнатите земеделски земи от изменението на вече 

утвърденото (с Решение № КЗЗ – 13 от 14.08.2013 г. на КЗЗ при МЗХ) проектно трасе 
на водопровода – 1 (един) брой копие; 
 5. Решение № КЗЗ-13 от 14.08.2013 г. на КЗЗ при МЗХ – за утвърждаване на 
проектното трасе на строежа– 1 (един) брой копие; 
 6. Решение № КЗЗ-30 от 26.11.2015 г., на КЗЗ при МЗХ – за изменение на вече 
утвърденото проектното трасе на строежа – 1 (един) брой копие; 



 7. Решение № КЗЗ-30 от 26.11.2015 г., на КЗЗ при МЗХ – за утвърждаване  
проектните площадките на ХТС с надземна част (ОШ и РШ) – 1 (един) брой копие 
 8. Скица № Ф01828/01.04.2016 г. на ПИ № 009008 по КВС на с. Драгановци– 1 
(един) брой копие 
 9. Скица - проект № Ф01827/25.03.2016 г. на ПИ № 009017 по КВС на с. 
Драгановци – 1 (един) брой копие. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


