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О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 web: www.elena.bg 

 

изх. № РД.01.02 - _____ / 20.06.2019 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 – електрозахранване на помпена 

станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. 

Бойковци 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Във връзка с увеличеното водопотребление в района на селата Майско и Вълчевци, 

община Елена подготвя  проектна документация за обект „Допълнително водоснабдяване 

на с. Майско“, който е включен в актуализирания Регионален генерален план на ВиК 

системите и съоръженията в обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД 

- гр. Велико Търново. Необходимо е изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на линеен обект,  отклонение от мрежа ниско 

напрежение (НН) в района на м. Треновци, за електрозахранване на проектна помпена 

станция, която ще се изгради в имот № 05164.27.27, с НТП „Изоставена орна земя“, 

категория 7, общинска частна собственост, по КККР на неурбанизираната територия на 

землище с. Бойковци.  

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 Общински съвет Елена следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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 - гр. Елена: 

 

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

за трасе на линеен обект, отклонение от мрежа ниско напрежение (НН) на с. 
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Треновци, до имот  05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище 

с. Бойковци. 

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

за елементите на техническата инфраструктура - трасе на линеен обект, отклонение 

от мрежа ниско напрежение (НН) на с. Треновци, до имот  05164.27.27 по КККР на 

неурбанизираната територия на землище с. Бойковци.  

3. Възлага на кмета на община Елена да извърши необходимите процедури и 

учредяване на ограничени вещни права по реда на Закона за устройство на 

територията, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за общинската 

собственост. 

 

  

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

изготвил, 

 

арх. Красимир Попов, главен архитект    20.06.2019 г. 11:50:39 ч. 

 


