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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: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - външно кабелно ЕЛ захранване на 

имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-145 / 18.07.2016 година от ЕТ 

„ФОРЕСТВИЛ - САИД ДЖАМБАЗОВ“, със седалище и адрес на управление гр. Елена, 

ул. Стоян Михайловски“ № 7, ЕИК 203614870, представлявано от Саид Метинов 

Джамбазов, за допускане изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за 

трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 124023 по КВС на 

землище с. Яковци.  

Имот № 124023 е с НТП „Индивидуално застрояване“ по КВС (ПУП - План за 

застрояване, одобрен със Заповед № РД.02.05156 / 03.05.2007 година на Кмета на община 

Елена и Решение КЗЗ-06 / 02.08.2007 година на Областна дирекция „Земеделие“ гр. В. 

Търново) и граничи от север с околовръстния полигон на с. Вързилковци. Достъпът до 

имота е от тупиков път, част от уличната мрежа на селото 

В имота е допуснато строителство на „Къща за гости № 1 и № 2, барбекю, ажурна ограда, 

подпорни стени и изгребна яма“ - одобрен инвестиционен проект на 25.04.2016 година и 

Разрешение за строеж № 14 / 16.05.2016 година на главния архитект на община Елена. 

Съгласно предварителен договор с изх. № ГО15-7028 / 14.10.2015 година на „Енерго-Про 

мрежи“ АД гр. Варна за захранването с ток се предвижда монтиране на ново 

електромерно табло тип ТЕПО 1Т на съществуващ стоманено решетъчен стълб (СРС) от 

въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) на мачтов трафопост (МТП) „Вързилковци“ 

(в имот № 124013) и полагане на кабел 1 кV до имот № 124023 по КВС. Общата дължина 

на трасето е 89.41 лин. м. и преминава през следните имоти по КВС на землище с. Яковци: 

- имот № 124013, с НТП „Пасища, мери”, частна собственост (Договор за 

учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура в 

чужд имот от 08.07.2016 година, вписан под № 194, т. ІІІ, вх. рег. № 902 / 

08.06.2016 година на Служба по вписванията гр. Елена) с дължина 17.65 л.м.; 
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- имот № 124014, с НТП „Нива“, собственост на Възложителя (нотариално заверена 

декларация с рег. № 1168 / 08.06.2016 година на Нотариус с Район на действие 

Районен съд гр. Елена и с № 321 в Регистъра на Нотариалната камара) с дължина 

21.48 л.м.; 

- имот № 124022, с НТП „Нива“, собственост на Възложителя (нотариално заверена 

декларация с рег. № 1167 / 08.06.2016 година на Нотариус с Район на действие 

Районен съд гр. Елена и с № 321 в Регистъра на Нотариалната камара) с дължина 

50.28 л.м.; 

Определеният сервитут на трасето е 4 метра, по 2 метра от двете страни на кабела.    

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

за трасе на линеен обект - външно Ел захранване на имот № 124023 по КВС на землище с. 

Яковци.     

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Елена: 

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

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на външно кабелно Ел 

захранване на имот № 124023 по КВС на землище с. Яковци, преминаващо през 

имоти № 124013 (с НТП „Пасища, мери“, частна собственост), имот № 124014 (с НТП 

„Нива“, частна собственост“) и № 124022 (с НТП „Нива“, частна собственост)  по 

КВС. 

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

за трасе на линеен обект - външно кабелно Ел захранване на имот № 124023 по КВС 

на землище с. Яковци. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

21.07.2016 г., 14:20 ч. 


