
 
РЕШЕНИЕ № 221 

15.10.2020 год. 
 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: 

„Водоснабдяване група села на територията на област Габрово-Думници, Гайтани, 
Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, 

Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ 
 
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 Община Габрово на Подробен 
устройствен план-Парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на група села на 
територията на област Габрово-Думници, Гайтани, Прахали, Мрахори, Чавеи, 
Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от 
вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово“ . 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия: 
- ПУП за трасе на довеждащ водопровод от точката на водовземане до 

новопредвидена ПС в с. Рязковци; 
- ПУП за трасе на тласкателен водопровод от новопредвидена ПС в с. Рязковци 

до съществуващ водоем в ПИ с идентификатор  14218.701.4 по КК на гр. Габрово; 
- ПУП за трасе на магистрален водопровод от съществуващ водоем в ПИ с 

идентификатор  14218.701.4 по КК на гр. Габрово до новопредвидена ПС в ПИ с 
идентификатор 00638.17.7 по КК на с. Армените; 

- ПУП за трасетата на хранителните водопроводи от магистралния водопровод 
до съществуващите водоеми на селата: НВ „Думници“, НВ „Гайтани, Дивеци, 
Поповци“, НВ „Прахали“, НВ „Гледаци“, НВ „Чавеи“, НВ „Мрахори“, НВ „Пецевци“-
2бр., НВ „Златевци, Милковци“, НВ „Лоза, Петровци“, НВ „Армени 1“, НВ „Армени 
2“, НВ „Здравковец“; 

- Подробният устройствен план да се изработи като ПП – Парцеларен план, за 
ПИ с идентификатор 00638.17.7 по КК на с. Армените, община Габрово-Подробен 
устройствен план-План за застрояване; 

- Подробен устройствен план да бъде съобразен 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-парцеларен план да се изработи при условията на 
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Подробен устройствен план-План за застрояване-на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен 
план за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово-
Думници, Гайтани, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, 
Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа 
на гр. Габрово“. 

 
 

 



Приложение:  
 

1. Предварителен проект за разрешаване изработване на Подробен устройствен 
план-Парцеларен план; 

2. Задание за изработване на ПУП;  
3. Препис от Протокол № 18/08.10.2020 г. на ОЕСУТ при Община Габрово;  
4. Становище-изх. № 2706(4)/06.10.2020 г. на РИОСВ-Велико Търново 

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


