С Т О Л И Ч Е Н
О Б Щ И Н С К И
С Ъ В Е Т
Приложение към Решение № 9 по Протокол № 45/13.01.2022г.
лЛ от вс.л.3

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП
ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ
/на основание чл.124а ал. 7, чл.125 ал. 2 от ЗУТ и чл.68 от Наредба № 8 от 14 06.2001 г /
ОБЕКТ: „КАБЕЛ 20kV, НОВ БКТП ДО 1x800kVA/20/0.4kV В ПИ С ИДЕНТ. ПО КККР 68134.8504.13
И ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 1kV НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РАЙОН
"КРЕМИКОВЦИ" В ПИ С ИДЕНТ. ПО КККР 68134.8504.12, КВ. "БОТУНЕЦ" /ул. "Челопешко шосе"
№267/, ПО ПЛАНА НА гр. СОФИЯ, РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
1. Необходимост от изработването на плана
ЧЕЗ Разпределение България предвижда по Договор за присъединяване на обекти към
разпределителната електрическа мрежа №1202540288/10.08.2017г. да бъде изграден нов БКТП
до 1x800kVA/20/0.4kV, кабели СрН и НН с цел електроснабдяване на административна сграда на
район "Кремиковци”.
2. Териториален обхват
Обектът се намира извън границите на урбанизираната територия на кв. Ботунец, район
Кремиковци, Столична община.
В обхвата на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, новият кабел 20kV да
преминава през поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.8492.82, 68134.8502.204 и
68134.8502.206 извън границите на урбанизираната територия на кв. Ботунец.
Нов БКТП и новото кабелното трасе 1kV да се изградят в имот с идентификатор по КККР
68134 8504.13, извън границите на урбанизираната територия на кв. Ботунец.
3. Изходни данни
- Извадка от действаща кадастрална карта и кадастрални регистри на кв. Ботунец, район
Кремиковци, Столична община, одобрени със заповед № РД-18-61/27 09.2010 г. на Изпълнителен
директор на АГКК;
- Проект по част Електрическа.
4. Технически изисквания
4.1. Кабелно трасе
В съответствие чл. 67 ал. 2 от Закона за енергетиката, трасето на подземния кабелен
електропровод 20kV и подземния кабелен електропровод 1kV е необходимо да преминава
предимно през имоти - публична собственост - извън границите на урбанизираната територия на
кв. Ботунец, район Кремиковци, Столична община.
Изработването на ПУП-ПП за кабелния електропровод да се изпълни по приложено
предложение за трасе - неразделна част от настоящото задание.
В парцеларния план сервитутът на кабел СрН и кабел НН да се определи като сервитутна
ивица по оста на трасето с широчина 0.60 m към границите на имотите и 1.50 m от другата страна,
съгл. чл. 7 ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16/09-06-2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти
Сервитутът на новия трафопост ( БКТП ) да се определи съгл. чл. 7 ал 1, т 1, Приложение
№1 - Раздел !, т. 5 във връзка с чл 7, ал. 2, от Наредба № 16/09-06-2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти
4.2. Тип и сечение на кабелите - стандартизиран тип и сечение САХЕкТ 3x1x185 mm2
за кабел СрН и САВТ 4x50 mm2за кабел НН
4.3. Начин на полагане - в изкоп, при спазване изискванията на Наредба № 8/28-071999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения
5. Обем и съдържание на проект
Подробният устройствен план - парцеларен план трябва да се изготви в М 1:1000 и да
съдържа следните материали съгласно чл. 62в на Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове:
- Графична част в М 1:1000
- Обяснителна записка
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При изработването на подробния устройствен план - парцеларен план да са спазват
изискванията на Закон за устройство на територията, Закон за опазване на земеделските земи,
Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти. Наредба № 8/14-06-2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №3 за устройство на
електрическите уредби и електропроводни линии, Наредба № 1з-1971 за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, ПБРЕУЕТЦЕМ, НТЕЕЦМ. технически
стандарти на ЧЕЗ Разпределение България АД и други действащи нормативи за този вид
стоителство - във валидна редакция.

6. Фази на ПУП - ПП
Проектът за подробен устройствен план - парцеларен п
във фаза окончателен проект.
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Забележка:
1. Трасето преминава през имот 68134.8492.82 и имот
68134.8502.204 - общински път SOF 1053 I SOF 1051 - София кв. Кремиковци - кг. Ботунец - МК Кремиковци, район
Кремиковци /бивш републикански път IV - 18055 М1/, извън
регулация и ще се процедира съобразно Наредба за
управление на общинските пътища, приета с Решение №133
на СОС по Протокол № 62/25.03.2010год.

