
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 56 / 25.04.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 25.04.2019 г. 

 

 

Относно: Даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен 

план - парцеларен план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на 

стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на 

републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище гр. Елена)  

 

 

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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

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

план за трасе на линеен обект - кабелно Ел захранване на стационарна контролна 

единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот № 

27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище  гр. Елена).  

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

план за елементите на техническата инфраструктура - трасе на кабелно Ел 

захранване 1 кV на стационарна контролна единица № 1060, разположена в 

обхвата на път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище  гр. Елена: 

2.1. Разширение на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) на ТП 

„Килъжевци“ с обособяване на нов клон „В“ от табло НН на ТП „Килъжевци“ до 

стоманобетонов (СБС) № 1 в имот № 27190.123.12 по КККР на неурбанизираната 

територия на землище  гр. Елена с дължина 29 лин. м.  

2.2. Изграждане на кабелно трасе 1 кV от електромерно табло тип 1М до 

стационарна контролна единица № 1060, разположена  в обхвата на път ІІ-53 

(имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. 

Елена). Трасето на кабела 1 кV е с обща дължина 167 лин. м., от които 31 лин. м. и 

площ на сервитута 124 кв. м. попадат в имот № 27190.123.12, с НТП „Пасища, 

мери“, публична общинска собственост и 136 лин. м. и площ на сервитута 544 кв. 

м. попадат в обхвата на път ІІ-53 (имот № 27190.123.14, НТП „Гори и храсти в 

земеделска земя“, частна общинска собственост и имот № 27190.123.15, НТП 

„Пасище“, публична общинска собственост).  

 



 

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с адрес на управление гр. София, бул. 

„Македония“ № 3, ЕИК 000695089, представлявано от Радослав Влахов, член на 

УС, чрез упълномощено лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София, за имотите 

общинска собственост, включени в обхвата на ПУП - парцеларен план за трасе на 

техническата инфраструктура.  

4. „АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с адрес на управление гр. София, 

бул. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089, представлявано от Радослав Влахов, член 

на УС, чрез упълномощено лице „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София, да 

извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ за утвърждаване на трасетата на 

обектите по т. 2, а след влизането в сила на ПУП – ПП и учредяването на правата 

по т. 3 от настоящето решение. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


