
 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГР. Е Л Х О В О 

 

                         ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА           
                                  

                                          от Петър Киров 

                                    кмет на  община  Елхово 

 

 
Относно: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето на обект:  

Трасе за подземен ел. кабел НН до обект „Цех за производство на пелети“ в 

ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово 

 
 
 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

 В община Елхово е постъпило заявление с вх. № 94-02-789 от дата 10.11.2020 год. от 

„НИКСОН АГРО“ ЕООД, с. Бояново с Булстат 202927638, представлявано от Славчо Димов 

Василев - управител,  за изработване на ПУП-трасе за подземен ел. кабел НН до обект „Цех за 

производство на пелети“в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово. 

Към искането са приложени техническо задание за изработване на ПУП-ПП, 

предложение за проектно трасе и документ за собственост.  

Съобразно представените задание и предложение, проектното трасе започва от 

съществуващ трафопост  в ПИ 06001.472.1 по КККРНИ на с. Бояново, преминава през ПИ 

06001.29.82, пасище, мера, собственост на община Елхово и достига до северната страна на 

производствената сграда.  

Съгласно чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, разрешения за 

изработване на проекти за подробни устройствени планове на поземлени имоти, включително 

извън границите на урбанизираните територии, се дава с решение на Общинския съвет. С 

разрешението по чл.124а се одобрява и заданието по чл.125 от ЗУТ. 

Съгласно чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи, за определянето на трасе за нуждите на физическо или юридически лица върху земи от 

общинския поземлен фонд се изисква предварително писмено съгласие с решение на Общински 

съвет. 

Предвид гореизложеното,предлагам Общински съвет-Елхово да вземе следните           

      

Р     Е     Ш      Е    Н     И     Я   : 

 

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-парцеларен план за 

трасето на обект: подземен ел. кабел НН до обект „Цех за производство на пелети“в ПИ 

06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово. 

Проектът за ПУП следва да се изготви съобразно изискванията на Наредба № 8 за обема 

и съдържанието на устройствените планове.         

 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява 

заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ на ПУП-трасе за подземен ел. кабел НН до обект 

„Цех за производство на пелети“в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово. 

 



 
 

3. На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 

земеделските земи дава предварително съгласие за прокарване на трасе за подземен ел. кабел 

НН до обект „Цех за производство на пелети“ през: 

- ПИ 06001.29.82 - пасище, мера, собственост на община Елхово. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ  

Кмет на община Елхово 

 

 

 


