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ЗАПОВЕД 
ЗА ДОПУСКАНЕ  ИЗРАБОТВАНЕ  НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИЯТИВА  

по чл. 150 от ЗУТ 

† 

 

 

№ 169 /  23.11.2022 г.   

На основание чл. 44, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 150, ал. 1 във връзка с ал. 6 и 124а, ал. 2 от ЗУТ и постъпило заявление с вх. №  2015 / 

28.10.2022 г. от „ЦЕТИН България“ ЕАД, ЕИК: 206149191 със седалище и адрес на управление: 

гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от 

Ивайло Георгиев Шаханов - Директор „Стратегия, планиране и развитие на мрежата“ на „ЦЕТИН 

България” ЕАД, чрез пълномощника си Людмила Кръстева Кърцелска и на осн. Становище № 10 

/ 23.11.2022г. на главния архитект на община Брегово 

РАЗРЕШАВАМ: 

Изработването на КПИИ за обект: Електронна съобщителна мрежа Винарово - Брегово, 

обл. Видин, кабелно трасе от шахта 31 (по друг проект) до съществуваща шахта в ПИ 

06224.57.17, което ще бъде разположено в ПИ 06224.57.17 - публична държавна собственост. 

Задачата на план-схемата е да представи трасето на новопроектираната ЕСМ в урбанизираната 

територия на гр. Брегово. То започва от шахта №31, по друг проект и достига до съществуваща шахта в 

ПИ 06224.57.17. Новопроектираното трасе засяга единствено ПИ 06224.57.17. 

План-схемата обхваща частта от новопроектираната ЕСМ от шахта №31, по друг проект до 

съществуваща шахта в ПИ 06224.57.17. Дължината на трасето е 85 м. Предвиден е сервитут с ширина по 

1.00 м., по 0.50 от всяка страна. Засегнатият имот представлява урбанизирана територия с начин на трайно 

ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“ с площ 4.673 дка. Площта с 

ограничения е 0,085 дка.  

При изготвянето на подробния устройствен план и инвестиционен проект да се спазват 

общите правила и разпоредби на ЗУТ и нормативите по неговото прилагане  

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление, което се поставя 

на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната 

територия - предмет на плана и се публикуват на интернет страницата на общината. 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5 ал. 5 от ЗУТ.  

  

 

 

 

ИЛИЯН БЪРСАНОВ 

Кмет на Община Брегово 
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