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изх.№ РД.01.02 - ____ / 22.07.2016 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 г. на 

Общински съвет Елена  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 63 / 28.04.2016 година от Протокол № 6 / 28.04.2016 година на Общински 

съвет - Елена е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на линеен 

обект - кабел ниско напрежение 1 кV за захранване на имот № 038008 по КВС на землище 

с. Руховци.  

В Решението е записано, че трасето на кабел ниско напрежение 1 кV е с дължина 100 лин. 

м. и преминава през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, № 000306 с НТП „Местен 

път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС на землище с. Руховци, всичките собственост на 

община Елена.  

Допусната е явна фактическа грешка, като е пропусната частта от трасето преминаваща 

през имот 050102, с НТП „Полски път“, собственост на община Елена с дължина 16.04 

лин. м., което променя общата дължина на трасето и неговия сервитут.    

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет 

Елена 

Поправя допусната явна фактическа грешка в Решение № 63 / 28.04.2016 година на 

Общински съвет - Елена, като текстът  

„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект 

- външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище с. 

Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно 
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застрояване“,  преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, № 000306 с 

НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС на землище с. Руховци, 

всичките собственост на община Елена. Общата дължина на трасето 100 лин. метра 

и площ на ограничението 400 кв. м.“ 

придобива следната редакция: 

„1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект 

- външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 038008 по КВС на землище с. 

Руховци, с ново конкретно предназначение - за „Ниско свободно жилищно 

застрояване“,  преминаващ през имоти 038013 с НТП „Пасище с храсти“, № 050102 с 

НТП „Полски път“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по 

КВС на землище с. Руховци, всичките собственост на община Елена. Общата 

дължина на трасето 113 лин. метра и площ на ограничението 452 кв. м.“ 

 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, решението подлежи на 

обжалване чрез община Елена пред Административен съд гр. В. Търново в 30-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

21.07.2016 г., 15:00 ч. 


