
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №08 

 

                   от 12.01.2023 година        

 

 

         На основание чл.21, ал.1, т.11  от  ЗМСМА  и чл.124а, ал.1 и ал.5  и 

чл.124б, ал.1 и чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет - 

Черноочене  

 

                                                         Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава да се изработи проект Подробен устрой- ствен план -  План за  

застрояване / ПУП - ПЗ / за  имоти с идентификатори 38176.49.14  и 

38176.49.15 по КККР на землище с.Комунига за застрояване със сгради за 

животно-въдни ферми, селскостопански дейности, склад, фотоволтаична 

централа и трафопост.  

 

2. Разрешава да се изработи проект на Подробен устройствен план -  

Парцеларен план / ПУП - ПП / на трасе на подземен ел. кабел 20кV от 

бъдещия трафопост в имот 38176.49.15 до стомано-решетъчен стълб №16 от 

ВЛ20кV «Женда», електрозахранена чрез ВЛ20кV «Божурци» от П/ст. 

«Арпезос» 110/20кV, с дължина към 530м, преминаващ през общински 

имоти с идентификатори 38176.13.5 -  дере,  38176.50.1 - пасище, общинска 

частна собственост,  38176.13.4 - дере  и 38176.49.11 - пасище, стопанисвано 

от общината    и имот с идентификатор  38176.50.3 -  държавен поземлен 

имот с АЧДС №3497 от 13.05.2022 година. 

 

3. Одобрява заданието за изработване на  проект на    Подробен устройствен 

план - План за  застрояване / ПУП - ПЗ / за  имоти с идентификатори 

38176.49.14  и 38176.49.15 по КККР на землище с.Комунига за застрояване 

със сгради за животновъдни ферми, селскостопански дейности, склад, 

фотоволтаична централа и трафопост и за изработване на  проект Подробен 

устройствен план -  Парцеларен план / ПУП - ПП / на трасе на подземен ел. 

кабел 20кV от бъдещия трафопост в имот 38176.49.15 до стомано-решетъчен 

стълб №16 от ВЛ20кV «Женда», електрозахранена чрез ВЛ20кV «Божурци» 

от П/ст. «Арпезос» 110/20кV. 

 

4. Във връзка с Решението по т.2 Общински съвет - Черноочене изразява 

предварително съгласие за учредяване на право на преминаване и право на 

прокарване през общински  имоти с идентификатори 38176.13.5 - пасище,  

38176.50.1 - дере, 38176.13.4 - пасище и 38176.49.11 - пасище,  като площта на 



  

сервитута на кабел 20кV от бъдещия трафопост в ПИ38176.49.15 до СРС 

№16 от ВЛ «Женда» ще се докаже с разрешения по т.2 Подробен 

устройствен план - Парцеларен план / ПУП - ПП /  за трасето  на подземен 

ел. кабел 20кV. 

 

 
 

        В гласуването участваха 16 общински съветници, от които 16 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


