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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№ ДжС-12-4  

 

Добрич, 09.10.2014 г. 
 

На основание чл.32, ал.(1) от Закона за администрацията, чл. 124а, ал.3 и ал.7 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), и заявления с вх. № РР-12-77/08.09.2014г. и 

вх. № РР-12-77/07.10.2014г. от „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК:148030157, със 

седалище и адрес на управление: град Варна, област Варна, община Варна, район 

„Приморски“, бул. „Генерал Колев“ № 76, ет.3, ап.6, представлявано от управителя 

Станислав Георгиев Гочев, с приложено задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ във 

връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. Разрешавам изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП – 

ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура - обект „Подземен 

електропровод 20kV, свързващ 20 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. 

Пролез и с. Горичане, община Шабла и с. Видно, община Каварна” с възложител „ВАРНА 

ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК:148030157, със седалище и адрес на управление: град 

Варна, област Варна, община Варна, район „Приморски“, бул. „Генерал Колев“ № 76, 

ет.3, ап.6, представлявано от управителя Станислав Георгиев Гочев, с обхват съгласно 

представеното задание в общините Каварна и Шабла, област Добрич. 

 

2.  Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с настоящото разрешение одобрявам внесеното 

от възложителя задание по чл.125 от ЗУТ. Трасето на цитирания електропровод е с 

обща дължина 13,362 км и преминава през следните поземлени имоти: ПИ №№ 

58596.28.50, 58596.17.48, 58596.28.51, 58596.9.42, 58596.10.42, 58596.10.44, 58596.10.40, 

58596.11.121, 58596.14.57   /стар 14.55/, 58596.9.52     /стар 9.46/, 58596.10.69   /стар 

10.58/, 58596,10.71   /стар 10.57/, 58596.11.157 /стар 11.142/, 58596.13.202 /стар 13.190/, 

58596.10.41, 58596.11.120 в землището на с. Пролез, община Шабла, област Добрич; 

ПИ №№ 16095.18.184, 16095.18.185, 16095.18.92, 16095.15.123, 16095.16.62, 
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16095.14.63, 16095.14.66, 16095.28.31, 16095.14.64, 16095.15.130 /стар 15.24/, 

16095.18.224 /стар 18.200/, 16095.18.222 /стар 18.199/, 16095.18.218 /стар 18.205/, 

16095,18.220 /стар 18.38/, 16095.16.74   /стар 16.35/, 16095.16.72   /стар 16.65/, 

16095.28.134 /стар 28.130/, 16095.14.187 /стар 14.170/, 16095.14.185 /стар 14.162/, 

16095.14.183 /стар 14.172/, 16095.14.181 /стар 14.175/, 16095.14.193 /стар 14.169/, 

16095.14.191 /стар 14.167/, 16095.14.189 /стар 14.164/ в землището на с. Горичане, 

община Шабла, област Добрич и ПИ № 11003.25.146 в землището на с. Видно, община 

Каварна, област Добрич. 

      

3. ПУП - ПП да бъде изработен и процедиран съобразно чл.59, ал.1 от ЗУТ и при 

спазване на действащата нормативна уредба.  

 

4. ПУП – ПП да се изработи съобразно представеното задание и в съответствие с 

чл.126, ал.6 от ЗУТ и чл.62а, чл.62в от Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове, като неразделна част от него е 

регистъра на засегнатите от трасето на цитирания електропровод имоти.  

    

5. Трасето на подземния електропровод по т.1 от настоящата заповед да се 

съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за 

културното наследство. За частта от проектното трасе на подземния електропровод, 

попадаща в земеделски територии да се представи решение за утвърждаване на трасе 

съгласно чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.  

 

6. Възложителят да съгласува проекта за ПУП – ПП със заинтересуваните 

централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и 

експлоатационни дружества, с общините, през чиято територия се преминава с оглед 

спазване на чл.71 и чл.125, ал.5 от ЗУТ и осигуряване на съгласуваност при полагане и 

изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и отразяване 

разрешени строежи. 

     

Съгласно чл. 124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет 

страницата на Областна администрация - Добрич и да се изпрати на общините Каварна 

и Шабла за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ. Същата не подлежи на 

оспорване на основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

Настоящата заповед да се връчи по реда на Административно – процесуалния 

кодекс на „ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ” ООД, а копие от нея да се изпрати на кметовете на 

общините Каварна и Шабла.                       .  

 

  

 

                            ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:...................(п).......................... 

                                                                                      (НЕДКО МАРЧЕВ) 

 


