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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линеен обект - външно кабелно ел. захранване 20 кV на имот № 001531 с НТП
„Стопански двор“ по КВС на землище с. Шилковци
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 30 / 22.02.2017 година от Протокол № 2 / 22.02.2017 година на Общински
съвет - Елена е дадено разрешение да се изработи Подробен устройствен план - Парцеларен
план за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 000531 по КВС
на землище с. Шилковци. Имотът е с НТП „Стопански двор“ по КВС и граничи от
югоизток със строителната граница на с. Шилковци. Достъпът до имота е общински път
VTR 3084 с. Гърдевци - с. Шилковци (имот № 000426 по КВС).
В имота е одобрен инвестиционен проект на 16.12.2016 година и е издадено Разрешение за
строеж № 54/16.12.2016 година на главния архитект на община Елена за обект „База за
съхранение на етерично маслени култури и съхранение на селскостопанска техника“.
Съгласно схемата за Ел захранване на имота и изработеният ПУП – Парцеларен план се
предвижда външно кабелно Ел захранване 20 кV от нов стомано-решетъчен стълб (СРС)
към електропровод (ЕП) 20 кV, извод „Средни колиби“ от П/Ст „Елена“ 110/20 кV,
находящ се в имот № 075028 (с НТП „Нива“, частна собственост) до трафопост тип МТП
20/0.4 кV в имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци. Трасето е с дължина на 736
лин. м. и сервитут от 4 метра с площ 2 944 кв. м. и преминава през имоти: № 075029 (с НТП
„Нива“, частна собственост), № 075106 (с НТП „Полски път“, собственост на община
Елена), № 075030 (с НТП „Нива“, частна собственост) и в обхвата на общински път VTR
3084 с. Гърдевци - с. Шилковци (имот № 000426, с НТП „Път ІV клас” по КВС). В обхвата
на общинския път попадат следните имоти - № 075055, с НТП „Полски път“, № 075058, с
НТП „Пасища, мери“, № 083024, с НТП „Пасища, мери“ и № 001534, с НТП „Полски път“.
Трасето е съгласувано с „Енерго-про мрежи” АД гр. Варна. Парцеларният план е приет от
Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ) с Решение № 16 от
Протокол № 2 / 28.07.2017 година.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 7, ал. 2 Закона за
общинската собственост, Общински съвет Елена:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект външно кабелно ел. захранване 20 кV от нов стомано-решетъчен стълб (СРС) към
електропровод (ЕП) 20 кV, извод „Средни колиби“ от П/Ст „Елена“ 110/20 кV,
находящ се в имот № 075028 (с НТП „Нива“, частна собственост) до трафопост тип
МТП 20/0.4 кV в имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци. Трасето преминава
през имоти: № 075029 (с НТП „Нива“, частна собственост), № 075106 (с НТП „Полски
път“, собственост на община Елена), № 075030 (с НТП „Нива“, частна собственост) и в
обхвата на общински път VTR 3084 с. Гърдевци - с. Шилковци (имот № 000426, с НТП
„Път ІV клас” по КВС). В обхвата на общинския път попадат следните имоти - №
075055, с НТП „Полски път“, № 075058, с НТП „Пасища, мери“, № 083024, с НТП
„Пасища, мери“ и № 001534, с НТП „Полски път“. Дължина на трасето е 736 лин. м. и
площ на сервитута 2 944 кв. м.
2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено
вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1 след заплащане на
изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред Административен съд гр.
В. Търново.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвили:
арх. Красимир Попов, главен архитект
Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“
28.07.2017 г., 16:20 ч.
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