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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 7 от 28-07-2022 г.    

 

По докл. записка №725/18.07.2022 г., относно: Изграждане на „Ел. кабел 20 кV от 

нов СРС от извод „Черни връх“ в ПИ 40840.13.186 по КККР на с. Кълново, Община 

Смядово, обл. Шумен до БКТП в УПИ V-254, кв.27 по регулационния план на с. 

Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен.“                    

Вносител: Иванка Петрова - кмет на Община Смядово 

 

С 13 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, 

ал.5 и 7, чл.59, ал.1, чл.70, ал.2, чл.93, ал.2, чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 327 

 

1. Общински съвет – Смядово, одобрява Задание за изработване на проект, за подробен 

устройствен план - Парцеларен план /ПУП ПП/ за изграждане на „Ел. кабел 20 кV от 

нов СРС от извод „Черни връх“ в ПИ 40840.13.186 по КККР на с. Кълново, 

Община Смядово, обл. Шумен до БКТП в УПИ V-254, кв.27 по регулационния 

план на с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен.“, със заявление с вх.№ 26-00-

330/27.06.2022 г. от „Б ГРУП 5“ ЕООД, ЕИК 206581742 с управител Бисер Начков 

Илиев, с адрес: гр. Смядово, ул. “Ген. Гурко“ №1, по предложение на Кмета на 

Община Смядово. /Съставено на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ/. 

 

2. Общински съвет – Смядово, разрешава изработване на проект за подробен 

устройствен план - Парцеларен план /ПУП ПП/ за изграждане на „Ел. кабел 20 кV от 

нов СРС от извод „Черни връх“ в ПИ 40840.13.186 по КККР на с.  Кълново, 

Община Смядово, обл. Шумен до БКТП в УПИ V-254, кв.27 по регулационния 

план на с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен.“, със заявление с вх.№ 26-00-

330/27.06.2022 г. от „Б ГРУП 5“ ЕООД, ЕИК 206581742 с управител Бисер Начков 

Илиев, с адрес: гр. Смядово, ул. “Ген. Гурко“ №1, по предложение на Кмета на 

Община Смядово. 

 

3. Общински съвет – Смядово, дава предварително съгласие за определяне на трасе и 

съответните сервитути за  обектите, в частта на трасето, преминаваща през общински 

имот-улица. 

 

     Срокът на валидност на предварителното съгласие е 1 година. 
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Настоящето Решение на Общински съвет – Смядово, по чл.124а да се разгласи с обявление, 

което да се постави на определените за това места в сградата на общината, района или 

кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, 

и да се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник съгласно 

чл.124б  ал.2 ЗУТ. 

 

   Съгласно чл.124б,  ал.4 ЗУТ Решението по чл. 124а ЗУТ не подлежи на оспорване. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1.Техническо Задание;  

2.Скица - Предложение на проектните трасета;  

3.Регистър на засегнатите имоти;  

4.Обяснителна записка;  

5.Извлечение от Публичен Регистър на КРС  

6.Заявление  

7.Писмен договор между собственика на поземлен имот ПИ 40840.13.186 - овощна градина 

на Румен Лазаров Пантев с нотариална заверка на подписите съгласно чл.193 ал.1 ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ   
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


