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изх.№ РД.01.02 - _____ / 22.10.2014 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: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - Парцеларен план за изместване на участък от въздушно трасе ВЕЛ 20 „Стара 

река” 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-258 / 17.10.2014 година от Румен 

Иванов Иванов, гр. София, ЖК „Младост 3”, бл. 377, вх. 1, ет. 10, ап. 41, чрез пълномощник 

Тихомир Йорданов Кузманов, с. Игнатовци № 19, община Елена, и задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изместване на 

участък от Въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Стара река”, съгласно Договор за 

изместване на съществуващи съоръжения с изх № И14-89 / 07.10.2014 година на „Енерго 

Про Мрежи” АД гр. Варна. 

Предвижда се премахване на съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС), намиращ се в 

имот № 062106 по КВС на землище с. Илаков рът, собственост на Възложителя и поставяне 

на нов СРС в имот № 062111 с площ 308 кв. м., НТП „Пасища, мери” - земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. В действителност този имот е част от габарита и сервитута на общински път VTR 

1072 (имот № 000111 по КВС). Корекцията на трасето е изцяло в съществуващият сервитут 

на въздушния електропровод 20 кV, учреден по реда на чл. 64 и § 26 от ПЗР на Закона за 

енергетиката. В зоната на изместване се определя сервитут на трасето, съгласно Наредба № 

16 / 09.06.2004 година за сервитутите на енергийните обекти. 

Съгласно чл. 182, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) собственика на 

електропровода притежава права да строи в чужд поземлен имот и да му бъде издадено 

разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУТ.  
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежа Натура 

2000, в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и 

в защитени територии за опазване на културното наследство по смисъла на Закона за 

културното наследство. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Елена: 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план 

изместване на участък от Въздушен електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Стара река”.  

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

за за трасе на елементите на техническата инфраструктура. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план има силата на предварително съгласие по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, със 

срок на валидност до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските 

земи. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

За кмет на община Елена – зам. кмет Йордан Димитров 

Съгласно заповед РД.02.05-674 / 17.10.2014 г. 

 

 


