ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

З А П О В Е Д
№1735/10.11.2022г.
Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с
вх.№Гр-2575/12.09.2022г. от САМИР ДЖАМАЛ БАРГУТИ за одобряване на ПУП-ПП
за изграждане на кабелна линия ниско напрежение 0.4kv в изкоп външно
електрозахранване на ПИ 10029.237.54 з-ще Вакарел за обект „Еднофамилна жилищна
сграда с изгребна яма и гараж“ , след като се запознах с нея, установих следното:
Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията,
Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и
съдържанието на устройствените планове и представени : нот.акт№184, т.II, рег.№2889,
дело №319/2020г., скица на ПИ 10029.237.54 №15-881148-10.08.2021г. на АГКК,
становище от ЧЕЗ №1204499536/08.03.2022г., решение №523/на Общински съвет
Ихтиман взето на заседание от 27.05.2022г, протокол №6.
Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е
приет с Решение на ОЕСУТ, протокол №5 от 05.10.2022г., заключение № II-8.
С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 110, ал.1 , т.5 и
чл.129, ал.2, от ЗУТ
ОДОБРЯВАМ:
Проект за подробен устройствен план –ПП за изграждане на кабелна линия ниско
напрежение 0.4kv в изкоп външно електрозахранване за ПИ 10029.237.54 з-ще Вакарел,
м.Койкьовец за обект „ Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“. Трасето
е проектирано въз основа на становище на SAP № IB-32-21-15126 за обект „Приемник
на енергия“ , находящ се в ПИ 10029.237.54. Проектното трасе на кабелна линия ниско
напрежение 0.4kv е разположено на 60.00 см. успоредно от границите на частните имоти
в регулация и на 1,50м. успоредно на частните имоти в земеделски земи, като минава по
средата на поземлени имоти 10029.224.45 и 10029.224 .971 “За селско стопански, горски,
ведомствен път“ , собственик Кметство Вакарел. Кабелната линия ниско напрежение
0.4kv в изкоп тръгва от стълб №15 на мрежа н.н. до ПИ 10029.237.54 е с дължина
251.47м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1
от ЗУТ по реда на АПК.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.
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