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         Относно: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН за ПИ  с 

идентификатор 43459.502.42 по КК на с. Лесово“, като част от комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за строеж: „Кабелна линия НН за външно електрозахранване  на Крайпътен обществено-

обслужващ комплекс, включващ паркинг в УПИ ІХ, кв.2 по ПРЗ на Контактна зона при ГКПП Лесово-

Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК/ 

                           

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

            В община Елхово е постъпило заявление с вх.№ 94-02-443 от 22.04.2021 г от „АЙ БИ ТИ ТИ „ 

ООД с адрес на управление на юридическо лице : гр.София 1415, район „Витоша“, ул.“Проф.Стойко 

Стойков“ № 3 за одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН за ПИ  

с идентификатор 43459.502.42 по КК на с. Лесово“, като част от комплексен проект за инвестиционна 

инициатива за строеж: „Кабелна линия НН за външно електрозахранване  на Крайпътен обществено-

обслужващ комплекс, включващ паркинг в УПИ ІХ, кв.2 по ПРЗ на Контактна зона при ГКПП Лесово-

Хамзабейли“ / ПИ с идентификатор 43459.502.42  по КК/ 

 Възложител на обекта е „АЙ БИ ТИ ТИ„ ООД. 

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.  

Една част от трасето преминава в границите на урбанизираната територия на Контактната зона 

през поземлени имоти с идентификатори 43459.502.11 с дължина на трасето 89.90 м, 43459.502.33 с 

дължина на трасето 22.95 м., 43459.502.18 с дължина на трасето 50.28 м. и 43459.502.39 с дължина на 

трасето 2.68 м., а другата част преминава  през поземлени имоти с идентификатори 43459.53.9 , 

43459.53.1011 и 43459.53.1009 – с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на 

община Елхово с дължина 538.60м.- неурбанизирана територия. 

Изработването на ПП е разрешен със заповед РД-191 от 18.03.2021 год. по чл.150 от ЗУТ, като 

част от КПИИ.  

Проектът е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията решение 10 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 за трасе на „Кабелна линия НН за ПИ  с идентификатор 43459.502.42 по КК на с. Лесово“, като 

част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Кабелна линия НН за външно 

електрозахранване  на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс, включващ паркинг в УПИ ІХ, 

кв.2, по ПРЗ на Контактна зона при ГКПП Лесово-Хамзабейли“ /  ПИ с идентификатор 43459.502.42  

по КК/ 
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Кмет на община Елхово 
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