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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 - изграждане на кабелна линия СрН между ЕПО 

към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Града запад“ 20 кV 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В община Елена е постъпило заявление с вх. № УТ.01.02-108 / 14.06.2018 година от 

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, представлявано от Николай 

Йорданов Николов и Красимир Тодоров Иванов - членове на Управителния съвет, чрез 

пълномощник Красимир Николов Петров, с постоянен адрес с. Драганово, ул. „Марин Дринов“ № 

6, за допускане изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на линеен 

обект - изграждане на кабелна линия СрН между електропроводно отклонение (ЕПО) към ТП 

„Долни Чукани“ и ЕП „Града запад“ 20 кV.  

ЕПО към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Града Запад“ са разположени между строителната граница на 

гр. Елена и околовръстния полигон на „Долни Чукани“. ТП „Долни Чукани“ е присъединен към 

ЕП „Средни колиби“ чрез въздушно електропроводно отклонение. 

Съгласно представеното техническо задание се предвижда изместване на въздушен участък от 

ЕПО към ТП „Долни Чукани“. Предвидено е монтиране на два нови стоманорешетъчни стълба 

(СРС) в оста на ЕП „Града Запад“ и на ЕПО към ТП „Долни чукани“. Двата нови СРС ще се 

свържат с подземна кабелна линия СрН на територията на имот № 27190.506.92 по плана на 

новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на землище гр. Елена, стопанисван от община 

Елена. С присъединяване на ТП „Долни Чукани“ към ЕП „Града Запад“ ще се разтовари ЕП 

„Средни колиби“. 

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. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния  

  



 2 

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

територията, Общински съвет Елена: 

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

трасе на линеен обект - изграждане на кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни 

Чукани“ и ЕП „Града запад“. 

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

елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект - изграждане на 

кабелна линия СрН между ЕПО към ТП „Долни Чукани“ и ЕП „Града запад“, попадащ в 

имот № 27190.506.92 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на 

землище гр. Елена, стопанисван от община Елена. 

3. Настоящото решение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларни планове 

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 

„Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, представлявано от 

Николай Йорданов Николов и Красимир Тодоров Иванов - членове на Управителния съвет 

за имотите, стопанисвани от община Елена, включени в обхвата на ПУП - парцеларни 

планове за трасета на техническата инфраструктура.  

5. „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Е, ЕИК 104518621, представлявано от 

Николай Йорданов Николов и Красимир Тодоров Иванов - членове на Управителния съвет, 

да извършат за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на трасе на обекта по т. 2, 

а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 4 от настоящето решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект 

 

Цветомира Димитрова, главен специалист „УТАБ“ 

19.06.2018, 14:45 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


