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Изх. № РД.01.02- _____ / 17.07.2014 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 трасе на линеен 

обект - кабел 1 кV по КВС на землище с. Средни колиби с дължина на трасето 255 л. м. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 103 / 25.07.2013 година от Протокол № 9 / 25.07.2013 година на Общински съвет - 

Елена е дадено разрешение да се изработи Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на 

линеен обект - кабел 1 кV за захранване на имот № 050026 по КВС на землище с. Средни колиби. 

Имотът е собственост на „РАЕВЦИ” ООД със седалище и адрес на управление с. Раювци, община 

Елена, ЕИК 175180714, представлявано от управителя Любомир Петров Петков. Имотът е в 

процедура по определяне на ново конкретно предназначение „За мемориален комплекс - паметник”. 

Представеният в община Елена ПУП - Парцеларен план предвижда създаване на нов местен път, 

промяна на части от съществуващи полски пътища в категория „местен път” за осигуряване на 

транспортен достъп до имот № 050026 и трасе на кабел 1 кV до имота, както следва: 

1. От имот № 050017, НТП „Нива”, собственост на н-ци Петър Йорданов Хараламбиев (нот. заверени 

декларации от наследниците) се обособява нов имот с проектен № 050050 с площ 467 кв. м., НТП 

„Местен път”.   

2. Променя се НТП на част от „Полски път” № 000456 в категория „Местен път” с проектен № 

050054, с площ 1 229 кв. м., в частта от околовръстния полигон на с. Раювци до западната граница на 

имот № 152004 (с НТП „Стопански двор”) по КВС на землище с. Средни колиби. 

3. Променя се НТП на част от „Полски път” № 050018 в категория „Местен път” с проектен № 

050052 с площ 385 кв. м., в участъка на имоти № № 050001 и 050026, допуснати за процедура по 

изработване на ПУП - ПЗ с Решение № 103 / 25.07.2013 година от Протокол № 9 / 25.07.2013 година 

на Общински съвет – Елена, точки 2.1. и 2.2. 

4. Трасе на линеен обект - кабел 1 кV за захранване на имот № 050026 по КВС. Трасето започва от 

бетонов стълб в северната част на околовръстния полигон на с. Раювци, преминава през имот с 

проектен № 050054 (с НТП „Местен път”), имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път”), имот с 

проектен № 050052 (с НТП „Местен път”) и достига до Ел табло в имот № 050026 по КВС.             

Общата дължината на трасето е 245 лин. метра, от които 22 лин. метра в околовръстния полигон. 

Определеният сервитут от 4 метра и площ 980 кв. м. не засяга частни имоти.   

Трасето е съгласувано с „Енерго-про мрежи” АД гр. Варна и с Общинска служба „Земеделие” гр. 

Елена. Парцеларният план е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията 

(ОбЕСУТ) с Решение № 18 от Протокол № 3 / 04.06.2014 година.  
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния: 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, общински съвет Елена:  

1. Дава съгласие за:  

1.1. Създаване на нов имот с проектен № 050050, с НТП „Местен път”, с площ 467 кв. м. 

от имот № 050017, с НТП „Нива”, собственост на н-ци Петър Йорданов Хараламбиев 

(нотариално заверени декларации от наследниците).   

1.2. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 000456 в категория „Местен път” с 

проектен № 050054, с площ 1 229 кв. м., в частта от околовръстния полигон на с. Раювци 

до западната граница на имот № 152004 (с НТП „Стопански двор”) по КВС на землище 

с. Средни колиби. 

1.3. Промяна на НТП на част от „Полски път” № 050018 в категория „Местен път” с 

проектен № 050052 с площ 385 кв. м., в участъка на имоти № № 050001 и 050026, 

допуснати за процедура по изработване на ПУП - ПЗ с Решение № 103 / 25.07.2013 година 

от Протокол № 9 / 25.07.2013 година на Общински съвет – Елена, точки 2.1. и 2.2. 

2. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел 1 кV 

за захранване на имот № 050026 по КВС на землище с. Средни колиби, преминаващо през 

улица в околовръстния полигон на с. Раювци, имот с проектен № 050054 (с НТП „Местен път”), 

имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път”) и имот № 050052 (с НТП „Местен път”), до 

границата на имот № 050026 (с НТП „За мемориален комплекс - паметник” - в процедура) по 

КВС на землище с. Средни колиби, с обща дължина на трасето 245 л. м и площ на сервитута 980 

кв. м. 

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно 

право - право на прокарване на кабел 1 кV, за имотите по т. 2, след заплащане на изготвената и 

приета оценка на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, както и необходимите законови действия за 

прехвърляне собствеността на новообразуван имот с проектен № 050050 „Местен път” по КВС 

на община Елена. 

На основание чл. 215 от Закона за устройство на територията, 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 

 

 


