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Обяснителна записка 

1. Обща част. 

Обект: Подземен ел. кабел за външно ел. захранване на поземлен имот 

18174.15.192 по КККР на с. Гурмазово, общ. София, м-ст „Новините“ 

Настоящата документация разглежда трасето на външно ел. захранване за 

ПИ: 18174.15.192 преминаващо през поземлени имоти в землището на с. 

Гурмазово, м-ст „Новините 

2. Характеристики на кабелната линия. 

Подземното външно ел. трасе има за цел да осигури захранване на ПИ 

18174.15.192. Трасето започва от съществуващ желязнорешетъчен стълб попадащ в 

ПИ 18174.64.44 като преминава подземно до ПИ: 18174.15.192. Общата дължина 

на трасето е 630.68 м. 

Захранващият проводник е Ср. Н. положен в  свободен изкоп 1.1/0.4м въз 

основа, на който сервитута е по 2.0м в ляво и в дясно на оста на трасето. 

Преминаването през ПИ 18174.64.44 ще бъде на дълбочина 1.3м. Трасето не 

преминава през републиканска пътна мрежа. 

3. Закони, наредби и правила, приложени и спазени в настоящата 

разработка 

При изготвянето на проекта са спазвани следните нормативни документи: 

● Закона за устройство на територията (ЗУТ) ; 

● Закона за опазване на околната среда; 

● Закона за биологичното разнообразие; 

● Закона за културното наследство; 

● Закон за водите; 

● Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ); 

● Закон за горите (ЗГ); 

● Закон за енергетиката; 

● Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ; 

● Закон за кадастъра и имотния регистър ; 

● Закон за пътищата ; 

● Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове  



● Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти; 

● Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни 

линии 

● Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар 

● Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на 

електрообзавеждането 

● Наредба № Iз -2377 за правилата и нормите за пожарна  безопасност при 

експлоатация на  обектите 

● Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите 
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