
РЕШЕНИЕ № 167 
28.07.2016 год. 

 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план 

/ПП/ за обект: „Път III-5004-„Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 20+124.50 и 
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на инженерни мрежи:1. 
Реконструкция на ВЕЛ 20 kV от трансформаторен пост ДЗС „Узана“ в направление 

кв. Радецки и захранване на ТП „Вигона“; 2. Реконструкция на отклонението от ВЕЛ 
10 kV „Бакойци“, което захранва трафопост „Кресна“ и нова кабелна линия 10 kV до 

ново БКТП „Тунел“ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с 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 /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Път III-5004-„Обход на 
гр. Габрово” от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 
3+130-реконструкция на инженерни мрежи:1. Реконструкция на ВЕЛ 20 kV от 
трансформаторен пост ДЗС „Узана“ в направление кв.Радецки и захранване на ТП 
„Вигона“; 2. Реконструкция на отклонението от ВЕЛ 10 kV „Бакойци“, което захранва 
трафопост „Кресна“ и нова кабелна линия 10 kV до ново БКТП „Тунел“. 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия: 
-Обхват на плана: ПИ с идентификатори: 14218.516.194; 14218.20.1; 14218.46.1; 

14218.46.2; 14218.46.4; 14218.46.5; 14218.46.6; 14218.46.7; 14218.46.8; 14218.46.9; 
14218.46.10; 14218.46.11; 14218.46.16; 14218.96.1; 14218.96.2; 14218.96.3; 14218.96.4; 
14218.96.5; 14218.96.6; 14218.96.37; 14218.136.17; 14218.136.543; 14218.516.194; 
14218.315.152; 14218.309.161; 14218.740.6; 14218.527.35; 14218.527.60; 14218.309.227; 
14218.310.153; 14218.310.154; 14218.310.155; 14218.310.412; 14218.315.152; 
14218.315.182; 14218.315.280  и съседните поземлени имоти по кадастралната карта 
на гр. Габрово. 

- ПУП - ПП 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; 
 -  ПУП - ПП да се изработи на основание  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,  във връзка 
с чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗОЗЗ; 
 - ПУП - ПП да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен 
срок от датата на разрешаването му. 

2.Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – 
Парцеларен план /ПП/ за обект: „Път III-5004-„Обход на гр.Габрово” от км 0+000 
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на 
инженерни мрежи:1. Реконструкция на ВЕЛ 20 kV от трансформаторен пост ДЗС 
„Узана“ в направление кв.Радецки и захранване на ТП „Вигона“; 2. Реконструкция на 
отклонението от ВЕЛ 10 kV „Бакойци“, което захранва трафопост „Кресна“ и нова 
кабелна линия 10 kV до ново БКТП „Тунел“. 



 
Приложение:  
 
 1. Искане-вх. № АУ-02-08-15/15.07.2016 г. 

2. Задание за изработване на ПУП - ПП; 
3. Препис от Протокол № 20/19.07.2016 г. на ОЕСУТ при Община Габрово; 
4. Трасировъчен план; 
5. Регистър на засегнатите имоти; 
6. Решение по ОВОС №4-2/2012 г. на Министерство на околната среда и 

водите; 
7. Договор № И15-62/26.06.2016 г. с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД-Варна. 
 

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

 
 
 
 

 


