9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 739
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1, т. 4 и ал. 4
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Каспичан:
1. Изразява предварително съгласие и допуска по изключение да се промени
предназначението на земеделска земя с площ от 7,312 дка, с начин на трайно ползване
„пасище, мера”, поземлен имот № 040028, в землището на град Плиска, ЕКАТТЕ 56770 по
картата за възстановена собственост, необходима за изпълнението на инвестиционен проект
– обект на техническата инфраструктура и социално - икономическото развитие на
общината – паркинг и два тенис корта
2. Общинският съвет определя срок на валидност на предложението – 2 (две) години
от датата на влизане в сила на решението
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Каспичан допуска предварително
изпълнение на решението

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
ПРОТОКОЛИСТ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
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9930, гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е № 740
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 124а, ал.1
от ЗУТ, разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – Специализирана
план - схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ на линеен обект на техническата инфраструктура за
„Външно ел.захранване за Къща за гости със заведение за хранене” в УПИ І кв.33 по плана на
гр.Плиска, с възложител: „Плиска - 1” ЕООД, представлявано от Карен Алексанян,
заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, като собственик на захранвания имот, с
начало ТП”Църква”, преминаващо по улици на град Плиска с ок104-ок, 106-ок, 108-ок, 110-ок,
114-ок, 115а-116а до достигане на Т Главно, разположено в захранвания имот, с обща
дължина 487 м`
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