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От Петър Киров 

кмет на  община  Елхово 

 

         Относно: Одобряване  на ПУП-парцеларен план  на подземен ел.кабел НН до поз.имот с 

идентификатор 06001.472.8 по КК на землище с.Бояново 

                           

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

            В община Елхово е постъпило заявление с вх.№ 94-02-211 от 23.02.2021 г от 

„НИКСОН АГРО“ ЕООД с адрес за управление гр.Ямбол , ул.“ Търговска“ № 10 за 

одобряване на проект за ПУП-парцеларен план на подземен ел.кабел НН до поз.имот с 

идентификатор 06001.472.8 по КК на землище с.Бояново с цел захранване на обект : Цех за 

производство на пилети“ 

 Възложител на обекта е „НИКСОН АГРО“ ЕООД. 

Съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, подробният устройствен 

план  за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените 

места се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината  след 

приемането на проекта  от ОЕСУТ.  

Трасето на кабела преминава  през поземлен имот с идентификатор 06001.472.1 с 

дължина на трасето 2 м - Държавна частна собственост с НТП за съоръжение на друг вид 

провод , поземлен имот с идентификатор 06001.29.82 с дължина на трасето 214 м. - Общинска 

публична собственост с НТП пасище и поземлен имот с идентификатор 06001.472.8 с 

дължина на трасето 6 м. - Държавна частна собственост с НТП - стопански двор. 

Изработването на ПП е разрешен с решение 136/14/15 по протокол №14 от 28.01.2021 

год. на Общински съвет – Елхово.  

Проектът е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с 

решение 1 по протокол № 4 от 11.05.2021 год.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Елхово  да вземе следното   

 

 

               

Р     Е     Ш      Е    Н     И     Е   : 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП-

парцеларен план  на подземен ел.кабел НН до поз.имот с идентификатор 06001.472.8 по КК на 

землище с.Бояново 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 
 

  

 

 


