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ДО: 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 
 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 
 

от 

Николай Георгиев Митков –  Кмет на Община Първомай 

 

Относно: Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него 

за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на кабел 

Н.Н. до Базова станция №PDV0771.A000 Дълбок извор в ПИ 24493.126.1 в землището на 

с.Дълбок извор, Община Първомай, обл.Пловдив“ 

 

ДАМИ и ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинска администрация гр.Първомай е постъпило Заявление с Вх.№53-00-

637/22.08.2022г. от “А1 България " ЕАД, с адрес на управление: гр.София, общ.Столична, 

район "Илинден", ул."Кукуш"№ 1, ЕИК: 131468980, с искане за издаване на разрешение за 

изработване на ПУП - Парцеларен план за проектиране и изграждане на: "Трасе на кабел 

Н.Н. до Базова станция №PDV0771.A000 Дълбок извор в ПИ 24493.126.1 в землището на 

с.Дълбок извор, Община Първомай, обл.Пловдив". 

Предложеното захранващо трасе на кабела, започва от съществуващ източник на 

ел. захранване към фиксирана обществена мрежа, собственост на "Електроразпределение 

Юг" ЕАД. Мястото на присъединяване е предвидено да се осъществи от ново монтирано 

електромерно табло ЕТ ТЕПО на стълб № 2, извод "А" на трафопост "ТП-2 ТКЗС" 

Дължината на трасето на кабелното захранване е 337м. със сервитут, съобразен с 

действащата нормативна уредба. Площа на сервитутната зона на трасето е 1347 кв.м. 

Със заданието по Чл.125 от ЗУТ, е представена обосновка за необходимостта от 

изработване на парцеларния план в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, Община 

Първомай.  

На свое заседание ОЕСУТ при общинска администрация гр.Първомай, с Решение 

V, по т.2 от Протокол №25/25.08.2022г., е разгледал постъпилото заявление от “А1 

България " ЕАД, за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен план/ за обект: „Трасе на кабел Н.Н. 

до Базова станция №PDV0771.A000 Дълбок извор в ПИ 24493.126.1 в землището на 

с.Дълбок извор, Община Първомай, обл.Пловдив“ 

         

    Предвид на гореизложеното и на основание Чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Чл.124а 

ал.1, във връзка с Чл.124б, ал.1 и Чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет – 

гр.Първомай да вземе следното 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 
 

 

 

 

1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП 

/Парцеларен план/ за обект: „Трасе на кабел Н.Н. до Базова станция №PDV0771.A000 

Дълбок извор в ПИ 24493.126.1 в землището на с.Дълбок извор, Община Първомай, 

обл.Пловдив“ 

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план ПУП – ПП /Парцеларен 

план/ за обект: „Трасе на кабел Н.Н. до Базова станция №PDV0771.A000 Дълбок извор в 

ПИ 24493.126.1 в землището на с.Дълбок извор, Община Първомай, обл.Пловдив“ 

 

 

Мотиви: Настоящото решение се приема в съответствие с инвестиционно 

намерение от “А1 България " ЕАД, за изграждане на външно ел. захранване до Базова 

станция, находяща се в ПИ 24493.126.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет на община Първомай 

 

 

 

 


