ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх.№ РД.01.02 - ____ / 23.07.2015 г.

ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на
линеен обект - въздушен електропровод и подземен кабел 1 кV за захранване на имот
№ 103050 по КВС на землище гр. Елена
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С точка 1.2 от Решение № 18 / 12.02.2015 година по Протокол № 2 / 12.02.2015 година на
Общински съвет - Елена е дадено разрешение да се изработи Подробен устройствен план Парцеларен план за комбинирано трасе на линеен обект - кабел 1 кV за захранване на
имот № 103050 по КВС на землище гр. Елена, както следва:
- въздушно: усукан кабел 1 кV, започващ от СБС № 8, клон „В” към ТП „Долни Чукани”,
находящ се имот № 102050 с НТП „Нива”, частна собственост, пресича имот № 000686, с
НТП „Местен път”, община Елена и достига до нов стълб в имот № 000659 с НТП „Дере”
(храсти), община Елена с дължина е 13.90 лин. метра;
- подземно: кабел 1 кV през имот № 000659 с НТП „Дере” (храсти), община Елена с
дължина 59.20 лин. метра.
За сервитута, засягащ имот № 000686, с НТП „Местен път” и имот № 000659 с НТП
„Дере” (храсти) община Елена ще учреди право на прокарване, а Възложителят ще уреди
ограничените вещни права със собственика на имот № 102050 с НТП „Нива”.
Трасето е съгласувано с „Енерго-про мрежи” АД гр. Варна - Предварително становище за
условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната
мрежа с изх. № ГО15-010-ПУП / 31.03.2015 година. Парцеларният план е приет от
Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ) с Решение № 12 от
Протокол № 2 / 03.06.2015 година.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 129, ал. 1 и ал. 5 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет Елена:
1. Одобрява подробен устройствен план - парцеларен план за комбинирано трасе на
линеен обект за захранване на имот № 103050 по КВС на землище гр. Елена,
включващ:
- въздушен електропровод в имоти № 102050 с НТП „Нива”, частна собственост,
имот № 000686 с НТП „Местен път” и имот № 000659 с НТП „Дере” (храсти),
собственост на община Елена;
- подземен кабел 1 кV в имот № 000659 с НТП „Дере” (храсти), собственост на
община Елена по КВС.
Обща дължина на трасето: 73.10 лин. метра
Обща площ на ограничението: 313.25 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 след заплащане на
изготвените и приети оценки на Комисията по чл. 210 от ЗУТ.
На основание чл. 215 от ЗУТ, 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

Изготвили:

арх. Красимир Попов, главен архитект

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“
23.07.2015 г., 10:10 ч.
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