
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 833 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.08.2022 г., Прот. № 52 

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план 

(ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелна връзка за 

присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 

65766.923.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов до 

съществуващ СРС 20кV № 1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст 

Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен 

имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.9 по КК и КР на 

землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV № 1 от 

ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и        

чл. 124б от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със Заявление с 

Вх. № 26-00-431/16.06.2022 г. за разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план (ПУП) до Кмета на Община Свищов от „Совата“ ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. “Зелениковец“ № 9, 

представлявано от Драгомир Г. Балджиев и предложение с Вх. № 1522/24.08.2022 

г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински  съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – 

Парцеларен план (ПП) за кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен 

имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов 

до съществуващ СРС 20кV № 1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна 

връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 

65766.923.9 по КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV 

№1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов, съгласно скица - предложение за 

изработване на ПУП-ПП и регистър на засегнатите имоти. 

2. Одобрява Техническо задание за Подробен устройствен план (ПУП) – 

Парцеларен план (ПП) за кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен 

имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов 

до съществуващ СРС 20кV №1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна 

връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 



65766.923.9 по КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV 

№1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов. 

Проектът да се изработи при спазване на противопожарните и санитарно-

хигиенни условия, както и изискванията на действащата нормативна уредба. 

Проектът за ПУП – ПП да се процедира при условията и по реда на раздел ІІІ 

от Глава седма на ЗУТ. 

За ПУП – ПП да се представи съгласуване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ. 

Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската 

администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. 

Настоящото решение да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от 

ЗУТ. 

МОТИВИ: 1. Със Заявление с Вх. № 26-00-431/16.06.2022 г. за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план (ПУП) до Кмета на Община Свищов от 

„Совата“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. 

“Зелениковец“ № 9, представлявано от Драгомир Г. Балджиев, в качеството си на 

заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, са поискали разрешение за 

изработването на ПУП – Парцеларен план (ПП) за кабелна връзка за 

присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.17 по 

КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV №1 от ВЕЛ 

„Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в 

поземлен имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.9 по КК и КР на землището на    

гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV №1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст 

Свищов, съгласно скица - предложение за изработване на ПУП-ПП. 

2. Представено е Техническо задание по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.  

3. Представена е Скица – предложение за изработване на ПУП – ПП. 

4. Представени са съгласувателни становища: с Изх. № K-EDN-

3357#1/06.07.2022 г. на „ЕРП Север“ АД, гр. Варна; с Вх. № 92-00-13/14.07.2022 г. 

от „Зоната – Инвест“ ЕООД, гр. Свищов; с Вх. № 92-00-13/11.07.2020 г. от  „БТК“ 

ЕАД и с Вх. № 92-00.13/05.07.2022 г. от „Нетуоркс - България“ ЕООД, гр. Свищов, 

по реда на  чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ.  
 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 28, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 

 

 


