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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
Относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/
за‘’Кабелна линия 20 kV и МКТП 20/0,4 kVa за ел. захранване и присъединяване към
преносната ел. мрежа на ‘’Леярна и прилежащи сгради към нея’’
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е заявление с вх. № ТУ-12-4/20.03.2014г.. от ”Дани –специал’’ ЕООД, гр.
София, р-н Възраждане, ул. Димитър Петков №119 с управител Йордан Борисов Йорданов,
ЕИК 131127840 за изработването на ПУП – Парцеларен план за ‘’Кабелна линия 20 kV и
МКТП 20/0,4 kVa за ел. захранване и присъединяване към преносната ел. мрежа на ‘’Леярна и
прилежащи сгради към нея’’, находяща се в УПИ I -13, кв.22, по регулационния план на град
Брусарци.
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешение за
изработването на ПУП, за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии, се
дава с решение на общинския съвет по предложение на кмет на общината
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Брусарци следния проект за
решение:
На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
Дава Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за ‘’Кабелна линия 20 kV
и МКТП 20/0,4 kVa за ел. захранване и присъединяване към преносната ел. мрежа на ‘’Леярна и
прилежащи сгради към нея’’, находяща се в УПИ I -13, кв.22, по регулационния план на град
Брусарци с инвеститор ”Дани –специал’’ ЕООД, гр. София, р-н Възраждане, ул. Димитър
Петков №119 с ЕИК 131127840
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Приложения:
1. Копие на заявление с вх. № ТУ-12-4/20.03.2014г
2. Копие на нотариален акт № 136/04.12.2008г.;
3. Копие на Скица – проект към ПУП-ПП – 2 бр.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци

Изготвил: инж. П. Димитров
Зам.- кмет на Община Брусарци

Съгласувал:
Анелия Любенова
Юрист
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