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Р Е Ш Е Н И Е  
 

 № 76 / 24.06.2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 24.06.2021 г. 

 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 

04460.48.5 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци 

 

 

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. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона 

за устройство на територията, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

11 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на базовата приемо-

предавателна станция № VT 5392_C/Durlevci GSM/UMTS в имот с идентификатор 

04460.48.5 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци.  

2. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелно Ел 

захранване на базовата приемо-предавателна станция № VT 5392_C/Durlevci 

GSM/UMTS в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище с. Блъсковци. Трасето на кабела е с обща дължина 160 лин. 

м., от които 50 лин. м. и площ на сервитута 105 кв. м. попадат в имот № 

24654.209.13 по КККР за урбанизираната територия с. Дърлевци (частна 

собственост), 7 лин. м. и площ на сервитута 28 кв. м. попадат в имот с 

идентификатор 04460.48.404, с НТП „Нива“, по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Блъсковци (частна собственост)  и 103 лин. м. и площ на 

сервитута 412 кв. м. попадат в имот с идентификатор 04460.48.101, с НТП „За 

селскостопански, горски и ведомствен път“ по КККР за неурбанизираната 

територия на землище с. Блъсковци (общинска собственост).  

 



 

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК 831642181, 

представлявано от упълномощено лице Ивайло Цветанов Митов, за имотите 

общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на 

техническата инфраструктура.  

4. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, със седалище 

и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК 

831642181, представлявано от упълномощено лице Ивайло Цветанов Митов, да 

извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ за утвърждаване на трасетата на 

обектите по т. 2, а след влизането в сила на ПУП – ПП и учредяването на правата 

по т. 3 от настоящето решение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


