
РЕШЕНИЕ № 98 
31.05.2018 год. 

 
Разрешение за изработване на Специализирана план-схема и Подробен устройствен 

план-Парцеларен план за трасе на кабел 20кV от МТП „Найден Геров“ до ТП 
„Киевци“ за изграждане връзка ВЕЛ „Космос“-Поповци 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

ЗУТ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработване чрез възлагане от заинтерeсуваните лица на 
Специализирана план-схема и Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе 
на кабел 20кV от МТП „Найден Геров“ до ТП „Киевци“ за изграждане връзка ВЕЛ 
„Космос“-Поповци. 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия: 
- Обхват на специализираната план-схема и подробен устройствен план-

парцеларен план: улица с о.т. 45а-43-42-41-40-39 по плана на с. Киевци, Община 
Габрово; имоти №№57675.0.104; 57675.0.106 в землището на с. Поповци, Община 
Габрово; 

-  Подробен устройствен план  да се изработи като ПП – Парцеларен план; 
- Подробен устройствен план и специализираната план-схема да бъдат 

съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани 
законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията; 
 - Подробен устройствен план да се изработи при условията на чл. 109, ал. 1, т. 3 
и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 64 от ЗЕ;  
 -Специализираната план-схема да се изработи при условията на чл. 64, ал. 2 и 
чл. 98а от ЗУТ; 

-Трасето на кабел 20кV да се измести максимално плътно до границите на 
прилежащите на местния път имоти, с оглед запазване състоянието и не нарушаване 
целостта на асфалтовата настилка. Пресичането на съществуващото платно за 
движение да се изпълни с хоризонтален сондаж; 
 - Подробен устройствен план и специализирана план-схема да се представят за 
разглеждане в Община Габрово в шестмесечен срок от датата на разрешаването им. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен 
план за трасе на кабел 20кV от МТП „Найден Геров“ до ТП „Киевци“ за изграждане 
връзка ВЕЛ „Космос“-Поповци. 
 
Приложение:  

1. Заявление вх. № АУ-02-08-5/10.04.2018 г. от ЕРП Север АД;  
2. Задание за изработване на ПУП;  
3. Препис от Протокол № 10/17.04.2018 г. на ОЕСУТ при Община Габрово; 
4. Становище-изх. № 317/06.02.2018 г. на РИОСВ-В.Търново. 
 
 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


