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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

С. Чупрене, 29.01.2020 г. 
 

 

 

За одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на 

подробен устройствен план – парцеларен план с обхват  

ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на село Горни Лом,  

Община Чупрене, Област Видин 

 

Със заявление вх.№ 151/27.01.2020 г. от „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ 

КЪНСТРАКШАН“ ЕООД, с. Горни Лом, ул.”Двадесет и първа” № 71, съгласно 

приложеният документ за собственост – Нотариален акт за собственост № 193, том I, 

рег.№ 839, дело № 134 от 24.04.2017 г.; вх.рег. № 815 от 24.04.2017 г., акт № 51, том 

2, дело № 136/2017 г. на Службата по вписванията, гр. Белоградчик, е поискала от 

Кмета на Община Чупрене, на основание, чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, да бъде одобрено 

задание и издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план с обхват ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на село 

Горни Лом, Община Чупрене, Област Видин.  

Представена е Схема на трасе на водопровод от Деривация ф 1600 за ВЕЦ 

«Китка» / ПИ с идентификатор 16571.285.861 до УПИ II – 001424 „за производствени  

- складови дейности“ /ПИ с идентификатор 16571.1.428 по КККР в землището на 

село Горни Лом, Община Чупрене, Област Видин, собственост на „МИДЖУР 

МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН“ ЕООД 

ПИ с идентификатор 16571.284.27 по КККР в землището на село Горни Лом, 

Община Чупрене, Област Видин през, който преминава водопровода е общинска 

частна собственост, по вид на територия – земеделска и НТП : Пасище. 

Към Заявлението е представен Договор от 12.10.2017 г. между „МИДЖУР 

МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН“ ЕООД и „РУНО – КАЗАНЛЪК“ ЕАД, която е 

титуляр на разрешителното за водовземане за производство на електроенергия чрез 

ВЕЦ „Китка“, за черпене на вода, необходима за задоволяване на 

производствени/битови нужди. 

С оглед горното и предвид на това, че заявлението е подадено от името на 

заинтересувано лице то е допустимо. 

В обхвата на проекта за урегулиране попада: ПИ с идентификатор 16571.284.27 

по КККР в землището на село Горни Лом, Община Чупрене, Област Видин, частна 

общинска собственост, представляващ недвижим имот с начин на трайно ползване 

пасище и вид територия : земеделска. 

Целта на проекта е да се изготви ПУП – парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 16571.284.27 по 

КККР в землището на село Горни Лом, Община Чупрене, Област Видин,  в който са 

разположени всички съоръжения по осигуряване на водопреноса между „подателя“ 

деривация ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ / ПИ с идентификатор 16571.285.861/ до  

„потребителя“ УПИ УПИ II – 001424 „за производствени  - складови дейности“ /ПИ 

с идентификатор 16571.1.428 по КККР в землището на село Горни Лом, Община 



Чупрене, Област Видин, собственост на „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ 

КЪНСТРАКШАН“ ЕООД. 

Урегулирането следва да се извърши по правилата на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ.  

За постигане целите на проектирането, следва да се изработи ПУП по смисъла на 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, както следва: 

1. Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираната територия; 

С оглед горните факти и обстоятелства и на основание, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МИ Е ЧЕ: 

 

следва да се одобри Задание, изготвено на основание чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и 

да се разреши изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната 

територия в обхват ПИ с номер 16571.284.27 по КККР в землището на село Горни 

Лом, Община Чупрене, Област Видин, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ: 

        / Анжело ДОБРИЧОВ/ 

 

 


