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изх.№ РД.01.02 - _____ / 10.06.2016 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 разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване на имот 

№ 028004 по КВС на землище с. Дрента 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-108 / 27.05.2016 година от Румен 

Колев Желев, гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ № 5, вх. „А“, ет. 2, ап. 1 за 

допускане изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на 

линеен обект - въздушно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента, 

съгласно Договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната 

мрежа с изх. № ГО15-8072-ГО16-0872 / 22.03.2016 година на „Енерго-Про мрежи“ АД гр. 

Варна. 

Имот № 028004 по КВС е с приключила процедура по определяне на ново конкретно 

предназначение „За ниско свободно жилищно застрояване“ (одобрен ПУП - ПЗ със 

Заповед № РД.02.05-372 / 02.07.2014 година на кмета на Община Елена и Решение № КЗЗ-

07 / 22.10.2014 година на Областна дирекция „Земеделие“ гр. В. Търново).  

Схемата за Ел захранване предвижда монтиране на ново електромерно табло тип 

разпределително за мачтов трафопост (МТП) на МТП № 3 Дрента и изтегляне на нов 

проводник 1 кV по съществуващи стоманобетонови стълбове (СБС) до нов СБС в имот № 

028004 по КВС, собственост на Възложителя. Трасето е разположено в зоната на 

общински местен път VTR1080 с. Тодювци - с. Дрента (имот № 000087 по КВС). 

Сервитута на новата въздушна мрежа покрива сервитута на съществуващата, като се 

създава нов сервитут в зоната на отклонението към имот № 028004 по КВС. 

Местоположението на новите СБС, както и наличие на засегнати имоти от сервитута на 

трасето да се извърши след определяне на обхвата и сервитута на общинския местен път 

VTR 1080, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за пътищата, чл. 97 от Наредба № 1 / 26.05.2000 

година за проектиране на пътища, чл. 53, ал. 1 от Наредба № 7 / 22.12.2003 година за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ПНУОВТУЗ).  
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Изготвено е задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - Парцеларен план 

за трасе на линеен обект - въздушно Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище 

с. Дрента. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с 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 ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, както и с чл. 29 ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на 

земеделските земи, Общински съвет Елена: 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - въздушно 

Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план 

за Ел захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента. 

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. 

4. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Румен 

Колев Желев, гр. Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ № 5, вх. „А“, ет. 2, ап. 

21, за части от трасето извън съществуващия сервитут на мрежата на ниско 

напрежение (НН) от МТП Дрента до полигон „Източно от с. Дрента“. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 
Изготвили: 

 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект  

 

  

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

 

07.06.2016 г., 13:40 ч. 

 


