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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 трасета на 

линейни обекти - водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 028004 

по КВС на землище с. Дрента 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 156 / 20.12.2013 година от Протокол № 15 / 20.12.2013 година на Общински съвет 

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

трасе на линейни обекти - водоснабдяване и кабел ниско напрежение 1 кV за захранване на 

имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента. Имот № 028004 по КВС в процедура по 

определяне на ново конкретно предназначение за „Ниско свободно жилищно застрояване” - 

ПУП - план за застрояване, одобрен със Заповед № РД.02.05-372 / 02.07.2014 година на кмета 

на община Елена.  

Трасето на водоснабдяването е отклонение от съществуващ водопровод АЦ Ф60 мм, находящ 

се в края на полигон „Дрента - изток”, преминава през имот № 000087 (с начин на трайно 

ползване „Път ІV клас”) и достига до имот № 028004 по КВС. Дължината на трасето е 255 лин. 

метра и определеният сервитут от 6 метра не засяга частни имоти.  

Трасето на външното кабелно ел. захранване започва от съществуващ МТП № 3, 20/0.4 кV, част 

от ЕП „Буйновци” 20 кV в имот № 024011 (с начин на трайно ползване „Нива” – земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ), преминава през имот № 000087 (с начин на трайно ползване „Път ІV клас”) и 

достига до имот № 028004 по КВС. Дължината на трасето е  182 лин. метра и определеният 

сервитут от 4 метра не засяга частни имоти.  

Трасетата са съгласувани с „В и К Йовковци” ООД гр. В. Търново и с „Енерго-про мрежи” АД 

гр. Варна. Парцеларният план е приет от Общински експертен съвет по устройство на 

територията (ОбЕСУТ) с Решение № 14 от Протокол № 3 / 04.06.2014 година.  

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:  
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1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за трасета на линейни обекти - 

водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 кV на имот № 028004 по КВС на 

землище с. Дрента с ново конкретно предназначение - „За ниско свободно жилищно 

застрояване”: 

1.1. Трасе на линеен обект - водопровод, преминаващ през имот № 000087 (с НТП 

„Път ІV клас”) по КВС на землище с. Дрента, с дължина 255 лин. м и площ на 

сервитута 1 530 кв. м.; 

1.2. Трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение 1 кV, преминаващ през имоти 

№ 024011 (с начин на трайно ползване „Нива” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) и имот № 

000087 (с начин на трайно ползване „Път ІV клас”), с дължина 182 лин. м. и площ 

на сервитута 728 кв. м.  

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

вещно право - право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1. и т. 1.2. след заплащане 

на изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

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 

 

 


