ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 24 / 17.02.2012 г.
ПРОТОКОЛ № 2 / 17.02.2012 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване право на преминаване, за
прокарване на кабелно трасе 20 kV и отказ да се учреди право на преминаване на
кабелно трасе 20 kV в урбанизираната територия на гр. Елена
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.192, ал.3 от
ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие за учредяване право на преминаване, на “Калекс - В” ЕООД, ЕИК:
130885070, седалище и адрес на управление – гр. София, район Лозенец, ул. „Д-р Марин
Русев” № 10, ет. 3, ап. 10, представлявано от управителя – Васил Александров
Трендафилов, за прокарване на кабелно трасе 20 kV, както следва:
а) 3178 м по полски пътища, по КВС на землище с. Блъсковци и землище гр.
Елена - осово на трасетата: КВС на землище с. Блъсковци - полски пътища с № №
039100, 039101, 056101, 000705, 000417; КВС на землище гр. Елена - полски пътища №
№ 000256 (в частта му „полски път”) и 001102.
б) 150 м по път VTR 3139 „Елена - Николовци” - в габарита и сервитута на пътя,
без да се засяга конструкцията му;
в) 3480 м по път VTR 3137 „Елена - Блъсковци” - в габарита и сервитута на пътя,
без да се засяга конструкцията му;
г) 50 м - в урбанизираната територия на с. Николовци.
2.
Отказва учредяване право на преминаване на кабелно трасе 20 kV в
урбанизираната територия на гр. Елена.
3.
Кмета на община Елена, след окончателното одобряване на парцеларния план, да
възложи изготвянето на оценка за учредяване правото на прокарване и преминаване за
одобрената част от трасето, която да бъде внесена за разглеждане в Общински съвет
Елена.
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