ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 70 / 31.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 6 / 31.05.2018 г.
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасета
на линейни обекти - кабелно ел. захранване 20 кV на трафопост в имот с проектен
№ 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за
захранване на имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот № 04460.98.5 по
КККР) на землище с. Блъсковци

На основание 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. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 62,
ал. 2 от Закона за енергетиката, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни
обекти за захранване на имот с проектен № 098010 „За трафопост“ (част от имот
№ 04460.98.8 по КККР) и имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот №
04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци:
1.1. Кабелно Ел захранване 20 кV от нов стомано-решетъчен стълб (СРС)
на въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Средни колиби“ на
електропроводно отклонение за МТП „Дърлевци“, П/Ст „Елена“ 110/20 кV,
находящ се в имот № 098002, с НТП „Изоставена нива“, частна собственост
(имот№ 04460.98.2 по КККР) до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 кV (1х1000
кVА) в имот с проектен № 098010 „За трафопост“ по КВС (част от имот №
04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци. Общата дължина на трасето
е 174 лин. м. и преминава през следните имоти с № 098002, с НТП
„Изоставена нива“, частна собственост (имот № 04460.98.2 по КККР), с №
098004, с НТП „Овцеферма“, собственост на Възложителя (имот №
04460.98.4 по КККР) до имот с проектен № 098010 „За трафопост“,
собственост на Възложителя (част от имот № 04460.98.8 по КККР). Площта
на сервитута на трасето е 696 кв. м., по 2 метра от двете страни на кабела.

1.2. Въздушна линия 1 кV за захранване на имот № 098005 по КВС (имот №
04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци. Трасето е с дължина 69 лин.
м., с начална точка нов трафопост тип БКТП 20/0.4 кV (1х1000 кVА) в имот
с проектен № 098010 „За трафопост“ по КВС (част от имот № 04460.98.8 по
КККР), окачена на четири нови стоманобетонови стълба (СБС) в имот №
000526, НТП „Полски път“ с трайна настилка, собственост на община
Елена (имот № 04460.54.526 по КККР). Площта на сервитута на трасето е
172.50 кв. м., по 1.25 метра от двете страни на кабела.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на
ограничено вещно право - право на прокарване на линейните обекти за частта от
трасето по т. 1.2. след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по
чл. 210 от ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Елена пред
Административен съд гр. В. Търново.
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