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изх.№ РД.01.02 - ___ / 23.11.2018 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: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 

линеен обект - кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ 20 кV и ЕП 

„Града запад“ 20 кV 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 89 / 28.06.2018 година от Протокол № 8 / 28.06.2018 година на Общински 

съвет - Елена е дадено разрешение да се изработи Подробен устройствен план - 

Парцеларен план за трасе на линеен обект - изместване на въздушен участък от ЕПО към 

ТП „Долни Чукани“ 20кV. Предвидено е монтиране на два нови стоманорешетъчни 

стълба (СРС) в оста на ЕП „Града Запад“ 20 кV и на ЕПО към ТП „Долни чукани“ 20 кV. 

Двата нови СРС ще се свържат с подземна кабелна линия СрН по източната граница на 

имот № 27190.506.92 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

стопанисван от община Елена. С присъединяване на ТП „Долни Чукани“ към ЕП „Града 

Запад“ ще се разтовари ЕП „Средни колиби“. 

Общата дължина на трасето е 73 лин. м. и площ на сервитута 292 кв. м., по 2.00 метра от 

двете страни на кабела, изцяло в имот № 27190.506.92 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена. 

Парцеларният план е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията 

(ОбЕСУТ) с Решение № 36 от Протокол № 5 / 17.08.2018 година. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, чл. 64, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката, чл. 7, ал. 2 Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Елена: 
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1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе линеен обект - 

изграждане на кабелна линия средно напрежение (СрН) между ЕПО към ТП „Долни 

Чукани“ 20 кV и ЕП „Града запад“ 20 кV, по източната граница на имот № 

27190.506.92 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена, 

стопанисван от община Елена. Трасето е с обща дължина 73 лин. м. и площ на 

сервитута 292 кв. м., изцяло в имот № 27190.506.92 по КККР.   

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. 

след заплащане на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

На основание чл. 215 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване 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 „ОСКП”               

22.11.2018 г., 16:00 ч. 

 


