
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 

Телефон/факс: 06151/65-57 web: obs.elena.bg 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 156 / 20.10.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 20.10.2022 г. 

 

 

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – въздушно 

ел. захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 

по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена 

 

 

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. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура – трасе линеен обект – въздушно Ел 

захранване на шест новообразувани имота от имот с идентификатор 

27190.103.40 по КККР за  неурбанизираната територия на землище гр. Елена. 

Трасето на електропровода използва съществуващи СБС (стоманобетонови 

стълбове) находящи се в имот с идентификатор 27190.103.77, с НТП „Гори и 

храсти в земеделска земя“ (общинска собственост) и имот с идентификатор 

27190.103.80, с НТП „Местен път“ (собственост на община Елена) и шест броя 

нови СБС в имот с идентификатор 27190.103.73, (43.00 лин. м. с НТП „Местен 

път“ общинска собственост) и в имот с проектен идентификатор 27190.103.88 с 

НТП „Местен път“ по КККР. Общата дължина на трасето е 398 лин. м., като 

дължината на новото трасе е 108 лин. м и площ на сервитута 648 кв. м. 

 

 

 

 



 

2. Възлага на Кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване 

безвъзмездно право на прокарване „Електроразпределение Север“ АД             

гр. Варна на линеен обект за имотите общинска собственост от трасето по т. 1.  

 

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. 

 
 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


