ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л
№ 37
25 април 2018 г.
РЕШЕНИЕ: № 323
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП-ПП) за изграждане на канал (заустващ колектор) за отпадни води на имот кад.№
048002 до коритото на р.Цибрица в землището на с.Долни Цибър.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл.193, ал.4 от Закон за
устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет РЕШИ:
1. Дава съгласието си община Вълчедръм да прокарва трасето на заустващ колектор от
Пречиствателна станция за питейни води находяща се в имот кад. № 048002 до коритото на р.
Цибрица в землището на с. Долни Цибър през имоти кад № 000300 „полски път” –собственост на
община Вълчедръм, имот № 000416 „напоителен канал” – собственост на напоителни системи, път
ІІІ 818 Републикански път и имот № 000072 „полски път”- собственост на община Вълчедръм, имот
№ 000425 „предпазна дига” собственост на „Напоителни системи” до коритото на р. Цибрица;
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчедръм да осъществи процедурата по чл.193, ал. 4 от
ЗУТ за издаване на заповед за учредяване правото на прокарване;
3. Разрешава Община Вълчедръм да изготви ПУП-ПП за прокарване трасето на заустващ
колектор от Пречиствателна станция за питейни води, находяща се в имот кад. № 048002 до
коритото на р. Цибрица в землището на с. Долни Цибър през имоти кад. № 000300 „полски път” –
собственост на община Вълчедръм, имот № 000416 „напоителен канал” – собственост на
напоителни системи, път ІІІ 818 Републикански път и имот № 000072 „полски път” – собственост на
община Вълчедръм, имот №000425 „предпазна дига” собственост на „Напоителни системи” до
коритото на р. Цибрица.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински съветници; присъствали - 12.
Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” –няма.
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