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От Анжело Добричов  - Кмет на Община Чупрене 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план ПУП - ПП за  обект : „Съществуващ 

водопровод от деривациа ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ 

III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ 

с идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в 

поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККРза неурбанизираната територия на 

землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин“. 

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа Общински Съветници, 

 

 
Със Заявление вх. № 664/23.03. 2020 г. от „Миджур Манеджмънт Кънстракшън“ ЕООД, с 

ЕИК 204450573, с. Горни Лом, ул. „Двадесет и първа“ № 71, е започнала процедура за 

одобряване на подробен устройствен план ПУП - ПП за  обект : „Съществуващ водопровод от 

деривациа ф 1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ III – 998 „За 

производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ с 

идентификатор 16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в 

поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия 

на землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин“. 

С Решение № 30, взето с Протокол № 6 от 12.02.2020 г. на Общински съвет с. Чупрене се 

одобрява задание и издава разрешение за изработване на подробен устройствен план ПУП - ПП 

за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия в 

обхват (ПИ с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия на 

землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, във връзка с постъпило заявление от 

„Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД, поради това, че на територията на поземления 

имот 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 

III – 998 „За производство и съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ 

с идентификатор 16571.1.998) по КККРза неурбанизираната територия на землището на с. Горни 

Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 

Проекът е обявен в „Държавен вестник” бр. 38/24.04.2020 г., на основание чл.128, ал.1 от 

ЗУТ. Възражения по обявения проект в законоустановения срок не са постъпили.  

Проектът е приет от състава на ОЕСУТ без забележки с Решение по т.1 от Протокол № 

6/17.06.2020 г. и предлага на Кмета  на Община Чупрене да внесе проекта за разглеждане и 

одобрение в Общинския съвет на Община Чупрене съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

 

 

 



 

Уважаеми Госпожи и Господа Общински Съветници, 

 
Предлагам ви да уважите искането, като вземете решение за одобряване на проект за 

подробен устройствен план ПУП - ПП за  обект : „Съществуващ водопровод от деривациа ф 

1600 за ВЕЦ „Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до УПИ III – 998 „За производство и 

съхранение на боеприпаси и взривни вещества, кв. 1, м. „Коло“ (ПИ с идентификатор 

16571.1.998) и съществуващ напорен водоем с обем 220 куб.м, находящ се в поземлен имот (ПИ 

с идентификатор 16571.284.27) по КККР за неурбанизираната територия на землището на с. 

Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин“, на основание чл.21, ал.8 и 11 от ЗМСМА и чл.129, 

ал.1 от ЗУТ. 

 

 

 

   Анжело Добричов - Кмет на Община Чупрене 

 


