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изх. № РД.01.02 - ______ / 23.12.2021 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: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на 

въздушна мрежа ниско напрежение към ТП „Долни Марян“ до имот с 

идентификатор 47425.30.8 по КККР за неурбанизираната територия на землище с.  

Марян 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-152 / 15.11.2021 година от Илия 

Савов Илиев, с постоянен адрес с. Радовци № 16, община Елена, за допускане изработване 

на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – 

разширение въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) на клон „В“ на ТП „Долни 

Марян“ за захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 47425.30.8 по КККР с. 

Марян. 

Имот с идентификатор 47425.30.8 по КККР се намира на изток от околовръстния полигон 

на с. Радовци и граничи с общински път VTR 3102 с. Марян – с. Радовци. За него има 

приключила процедура по определяне на ново конкретно предназначение „За вилно 

застрояване“ – Заповед № РД.02.05-105 / 14.03.2009 година на Кмета на община Елена и 

точка ІІ.23. от Решение № КЗЗ-04 / 23.07.2009 година на Комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ към 

Областна дирекция „Земеделие“ гр. В. Търново. В имота е изградена жилищна сграда – 

Удостоверение № 7 / 18.03.2021 година за въвеждане в експлоатация на гл. архитект на 

община Елена. 

Съгласно представеното Становище с изх. № ПУПРОК-7838 / 15.12.2020 година на 

„Електроразпределение Север“ АД гр. Варна се предвижда захранването на имот с 

идентификатор 47425.30.8 по КККР да се осъществи чрез разширение на клон „В“ на 

ВМНН към ТП „Долни Марян“. Началната точка на трасето е съществуващ 

стоманобетонов стълб (СБС) в имот с идентификатор 47425.30.12, с НТП „Изоставено 

орна земя“  (частна собственост) и продължава чрез изправяне на седем нови СБС в имоти 
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с идентификатори № 47425.29.932, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ 

(собственост на община Елена) и № 47425.30.935, с НТП „За селскостопански, горски и 

ведомствен път“ (собственост на община Елена) до границата на имот с идентификатор 

47425.30.8, с НТП „За друг вид застрояване“ (собственост на Възложителя). Общата 

дължина на трасето е 172 лин. м. и площ на сервитута 487 кв. м.      

Изготвено е задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - Парцеларен план 

за трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на ВМНН към ТП „Долни Марян“ за 

захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор № 47425.30.8 по КККР на 

неурбанизираната територия на землище с. Марян.  

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, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет - гр. Елена: 

1. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на 

въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) към ТП „Долни Марян“ за 

захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор № 47425.30.8 по КККР за 

неурбанизираната територия на землище с. Марян. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на ВМНН 

към ТП „Долни Марян“ за захранване на жилищна сграда в имот с 

идентификатор № 47425.30.8 по КККР за неурбанизираната територия на 

землище с. Марян. Трасето е с начална точка съществуващ стоманобетонов стълб 

(СБС) в имот с идентификатор 47425.30.12, с НТП „Изоставено орна земя“ 

(частна собственост), продължава с изправяне на нови СБС в имоти с 

идентификатор № 4725.29.932, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен 

път“ (собственост на община Елена) и № 47425.30.935, с НТП „За 

селскостопански, горски и ведомствен път“ (собственост на община Елена) до 

границата на имот с идентификатор 47425.30.8, с НТП „За друг вид застрояване“ 

(собственост на Възложителя). Общата дължина на трасето е 172 лин. м. и площ 

на сервитута 487 кв. м., изцяло в обхвата на полския път.   

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, 

със срок на валидност до сключване на предварителен договор между 

„Електроразпределение Север“ АД гр. Варна и Илия Савов Илиев, с постоянен 

адрес с. Радовци № 16, община Елена. 

4. Дава предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на ограничени вещни 

права на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление 

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 

104518621, представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - 

членове на Управителния съвет, община Елена за имотите, стопанисвани от 
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община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни планове за трасета на 

техническата инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 

бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, 

представлявано от Румен Георгиев Лалев и Атанас Андреев Колев - членове на 

Управителния съвет, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за 

утвърждаване на трасе на обекта по т. 2, а след влизането в сила на ПУП и 

учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

За кмет на община Елена съгласно Заповед № РД.02.05-891 / 15.12.2021 г. 

ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Заместник-кмет „Икономически дейности“ на община Елена 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, гл. архитект 

 

Цветомира Димитрова, гл. сец. „УТАБ“ 

16.12.2021 г. 16:16:36 


