
 

О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 
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изх. № РД.01.02 - ______ / 23.09.2022 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 

елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 20 kV за 

захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.103.10 по КККР гр. Елена  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С точка 2 от Решение № 101 / 28.07.2022 година от Протокол № 10 / 28.07.2022 година на 

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

Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелна линия 

СрН.  

Съгласно ПУП - ПП, кабела СрН 20 кV е с начална точка нов стоманорешетъчен стълб 

(СРС) 20 кV, тип НМГ-951, от ЕПО към преходна кула „Север“ от ВЕЛ 20 кV „Града 

запад“, в имот с идентификатор 27190.103.105, територия „Урбанизирана“, НТП „За 

местен път“, (частна собственост, отворен за обществено ползване), по КККР на 

неурбанизираната територия на землище гр. Елена, продължава в имота, през имот с 

идентификатор 27190.103.102, територия „Урбанизирана“, с НТП „За местен път“ (частна 

собственост, отворен за обществено ползване) до нов БКТП в имот с идентификатор 

27190.103.10, територия Урбанизирана, НТП „Ниско застрояване“ по КККР. Общата 

дължина на трасето е 86.80 лин. м. и площ на сервитута 183 кв. м., оразмерен съгласно т. 

14.1, линейни обекти на Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. 

за сервитутите на енергийните обекти. 

Към Парцеларния план е представено Становище с изх. № ПУПРОК-3867 / 04.05.2022 

година за присъединяване на клиент към електроразпределителната мрежа на 

„Електроразпределение Север“ АД гр. Варна. 

ПУП - ПП е разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на 

територията (ОбЕСУТ) с Решение № 39 от Протокол № 3 / 10.08.2022 година.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

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

територията, Oбщински съвет Елена:  

Одобрява Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабел СрН 20 кV с 

начална точка нов СРС 20 кV, тип НМГ-951, от ЕПО към преходна кула „Север“ от 

ВЕЛ 20 кV „Града запад“ в имот с идентификатор 27190.103.105, територия 

„Урбанизирана“, НТП „За местен път“ (частна собственост, отворен за обществено 

ползване) по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена. Общата 

дължина на трасето е 86.80 лин. м. и площ на сервитута 183 кв. м. и преминава през с 

идентификатор 27190.103.105, територия „Урбанизирана“, НТП „За местен път“ 

(частна собственост, отворен за обществено ползване) по КККР и през имот с 

идентификатор 27190.103.102, територия „Урбанизирана“, с НТП „За местен път“ 

(частна собственост, отворен за обществено ползване) до нов БКТП в имот с 

идентификатор 27190.103.10 (собственост на Възложителя) по КККР. 

 

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 

обнародването 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                                

15.09.2022 11:00 ч. 


