
 Препис – извлечение! 

    

       Р Е Ш Е Н И Е  № 17  

       02.12.2015 г. 

      / Протокол № 3 / 
 

ОТНОСНО:  Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  – 311 / 

19.11.2015 г. - разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен 

план/ – ПР /план за регулация/ за с. Лява река,  община Гурково. 

 

 МОТИВИ: В Община Гурково е постъпило заявление с вх. № 

2978/18.11.2015г. от Лалка Гичева Лалева – кметски наместник на с. Лява река с искане 

да се разреши от Общински съвет – Гурково изработването на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ на с. Лява река община Гурково. 

Горното искане е направено във връзка с чл. 108, 109 ал.1 т.2 и чл. 110 ал.1 т.2 от ЗУТ. 

 Село Лява река се намира на около 10 км. северозападно от Общински център – 

гр. Гурково и е с площ 18.1 ха. Теренът е планински, силно наклонен, като населеното 

място е по протежението на река Лява река. За село Лява река е изработена кадастрална 

карта, приета със Заповед № РД-18-36/25.06.2010г. на Изпълнителния директор  на 

АГКК /агенция по геодезия, кадастър и картография/. 

 Селото няма утвърден и официален околовръстен полигон, като за такъв е приет 

и се използва този от изработването на КВС /карта за възстановената собственост/. 

  До този момент за населеното място не е изработван и процедиран никакъв план 

за регулация.  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.5 и чл. 124б ал.1 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - Гурково  

 

РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработването на проект за ПУП /подробен устройствен план/ - ПР 

/план за регулация/ за с.Лява река, община Гурково. 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя. 

3. Проектът за ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ да 

бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна 

уредба. 

 

Участвали    в   поименно  гласуване  13 общ. съветници,    гласували  „за”   –  

13,      

     „против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                        / Димитър Атанасов Драчев / 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

                                        / Иванка Рачева – Генчева / 


