
ДОКЛАД
or ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък 

ОТНОСНО:

1. Одобряване на подробен устройствен план -  парцеларен план на подземен водопровод за захранване
на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 27499.180.335 собственост на „Стилконструкционс“ 
ЕООД и № 27499.91.1, собственост на и „СКИНАТИК“ ЕООД, преминаващ през ПИ № 
27499.180.182 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; № 27499.223.628- с НТП 
“пасище“ в местност „Под Енина, землище село Енина, Община Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499.

2. Одобряване на подробен устройствен план -  парцеларен план на външно ел. захранване на (ПИ) №
27499.91.1 собственост на „СКИНАТИК“ ЕООД, проектното трасе на кабела преминава през ПИ № 
27499.223.544 - с НТП “пасище“ в местност „Каменно мостче, землище село Енина, Община 
Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499. Дължината на трасето е 4 м.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание.

МОТИВИ:
В общинска администрация са постъпили заявления вх.№ 168-5733-4 от 06.07.2017г. от 

„СКИНАТИК“ ЕООД с пълномощник Теодора Денева Минчева и „СТИЛКОНСТРУКЦИОНС“ 
ЕООД с управител Миглена Велчева Велева с искане за одобряване на подробен устройствен план -  
парцеларен план за водопроводно отклонение за водоснабдяване на (ПИ) № 27499.180.335 и № 
27499.91.1, всички в землище село Енина, местност „Под Енина“

За ПИ № 27499.180.335 с Рещение №65 от 28.01.2016г. на Общински съвет Казанлък е издадено 
разрешение за ПУП -  ПЗ и парцеларни планове. Одобрен е ПУП -  план за застрояване със Заповед 
№1641 от 13.10.2016 г. на кмета на Община Казанлък с предназначение „за производствени и складови 
дейности -цех за металообработка“.
За ПИ№ 27499.91.1, собственост на „СКИНАТИК“ ЕООД с Решение №405 от 30.03.2017г. на Общински 
съвет Казанлък дава разрешение за възлагане изработване на ПУП- План за застрояване и парцеларни 
планове за захранване на поземления имот. Трасето на водопровода преминава по улици в 
идентификатори съответно № 27499.501.3010 и №27499.501.3093 в регулацията на село Енина за 
включване във водопроводната мрежа и извън населеното място през ПИ № 27499.180.182- „за 
селкостопански, горски, ведомствен път“ (дължина 1314,80, сервитут 0,907дка) и ПИ № 27499.223.628- 
„пасище“ (дължина 26,42, сервитут 0,018дка).
С писмо с изходящ № 16/03.05.2017г, “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Стара Загора, р-н 
Казанлък е изразено становище , че обекта може да бъде захранен с вода от селищен водопровод. 
Проектната дължина на водопровода извън урбанизираната територия е обща дължина 1341, 22 м. и 
общ сервитут 0.925кв.м;
Съгласно чл.128, ал.1 ЗУТ е публикувано съобщение за изработен парцеларен план ВОДОПРОВОД в 
Държавен вестник бр.42 от 26.5.2017г. Същия е одобрен на ОЕСУТ с решение№ 25, протокол №13 от 
13.07.2017г.
Във връзка с преминаването през ПИ № 27499.223.628 и ПИ № 27499.223.544 - с НТП “пасище“ е 
необходимо съгласието по реда на чл.25, ал.5, вр.ал.4 ЗСПЗЗ за учредяване на сервитут да е с мнозинство 
2/3 от общия брой съветници.



Във връзка с изложеното предлагам следния 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т, 11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и 
чл.25, ал.5 ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.4 ЗСПЗЗ

РЕШИ:
1. Одобрява подробен устройствен план -  парцеларен план на подземен водопровод за 

захранване на поземлени имоти (ПИ) е идентификатори № 27499.180.335 собственост на 
„СТИЖОНСТРУКЦИОНС“ ЕООД и № 27499.91.1, собственост на „СКИНАТИК“ ЕООД, с 
обща дължина 1341.22м. и сервитут 0.925 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори № 
27499.180.182 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и№  27499.223.628-с НТП 
“пасище“ в местност „Под Енина, землище село Енина, община Казанлък.

2. Одобрява подробен устройствен план -  парцеларен план на външно ел. захранване на ПИ с 
идентификатор № 27499.91.1 собственост на „СКИНАТИК“ ЕООД, с обща дължина 4.00м. и 
сервитут 0.008 дка. като проектното трасе на кабела преминава през ПИ с идентификатор 
№27499.223.544 - с НТП “пасище“, в местност „Каменно мостче, землище село Енина, 
община Казанлък.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„СТИЛКОНСТРУКЦИОНС“ ЕООД; „СКИНАТИК“ ЕООД - в качеството си на възложители

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
арх. ГЕОРГИ СТОЕВ -  главен архитект на Община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 
Предоставям Ви всички материали в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител на област 
Стара Загора в седем дневен срок от приемането м у .
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда на общия 
надзор и законност.

Приложения:
1. Копие от заявление;
2. Копие на пълномощно;
3. Копие от писмо на В и К ЕООД;
4. Парцеларен план от възложителите /обяснителна записка към парцеларен план/;
5. Копие на регистър на засегнатите имоти:
6. Копие протокол на ОЕСУТ;
7. Копие на документи за собстй ност. \.л ,

, В (
С уважение,

ГАЛИНА СТО 
Кмет на Община\

Съгласували:

инж. Даниела Коева заместник- Кмет „Инфраструктура, строителство и транспорт“ 
Кольо Байков, ст. юрисконсулт 
Изготвил: инж.Добринка Караколева, ст.експерт

/



до
ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 
ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  
КАЗАНЛЪК

З А Я В Л Е Н И Е  
за разглеждане на проект на ОЕСУТ

Заявител.....L .... ........................... .
О  ) (име, презиме, фамилия)

в качеството на...... .
(собственик/управител, пъ, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

н а ... ...................................................б у  л  cTAT.fc£s.5r£.!ft( .55 b '^ L
(юридическо лице/ едноличен търговец)

постоянен адрес/седапище....Ор..!)&^<Ь6̂ 0>.^ЛС,....Чс|Чл.^:7:ф ..^ 1(^ ^ г& £ 1̂^ М ^ А ../(1....
.....1 Х ..,...* к .....О А Д ,й ................т .......................................... . 0 ......................................................................

(община, населело място^жилищеккомплекс, вход, стаж, апартамент,улица, номер)

телефон за връзка.... V....................... ..................

Заявител.... .... !Ь Ь г ^ ^ . fe  .9гг.......................................................
(име, презиме, фамилия)

.................................................................................................................
1 (собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

в качеството на.

натл. 2 . .  ........БУЛСТАТ.
)(юр^дическо(лице/ едноличен търговец)

постоянен адрес/седалище,

(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за връзка...............................................

Господин главен архитект, _
Заявявам искането си за разглеждане на проект за ПУП /ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП/ н а Л ^ 5 р .  Л h $.Q.\ r?

; ..^ С ^ ..^ .9 ^ ^ ^ 4 9 ^ .^ Л г .^ А н а х о д я щ  се в УПИ/ПШ..^гВ.<3.3.;.,<Я.Ь.г1......
................... ,S<..................... по плана на гр./с/.....................................................................

Приложения:
1. Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП
2. Заявление за изменение на ПУП
3. Разрешение за изработване на ПУП
4. Проект за План за регулация /ПР/ -  1 бр. оригинал и 2 бр. цветни копия + цифров модел в 

cad формат
5. Проект за План за застрояване /ПЗ/ - Збр. на хартиен носител + цифров модел
6. План схема за В и К
7. План схема за Ел.проект
8. План схема за пътна връзка . „ _ л , _ -  .s '
9. Квитанция за платена такса . Щ  ГГ.^Сч. £< W ?0 \

ЗАЯВИТЕЛИ: 1



пълномощно

Подписаният : Чин Пин Чен, гражданин на Република Кфгай, роден на 23.11.1966г. в Гуандонг, 
Република Китай, притежаващ паспорт № [г. ^алиден до 08.06.2021г, в качеството му
на Управител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество „ СКИНАТИК” ЕООД, ЕИК 
2041S6372 със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък п.к! 6100, ул. Д-р Стамболски №1, ет. 2,
ап.7

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :  j

ТЕОДОРА ДЕНЕВА МИНЧЕВА от гр. Казанлък, об|л. гр.Стара Загора, с ЕГН- 
притежаващ лична карта № издадена от ЦВР гр. Ст. Загора

Със_ следните права:
- Да представлява търговско дружество „ СКИНАТИК” ЕООД пред Общинска, Държавна 

администрация, ВиК, ЕВН-България, СГКК-гр, Стара Загор^, физически и юридически лица, 
архитекти, строителни организации, застрахователи да сключва договори за застраховка и получава 
суми от настъпили застрахователни събития, контролни органи и др., като съставя, подава и получава 
документи и книжа пред общинска администрация и горепосочените органи, организации и лица , и 
извършва от мое име всички необходими фактически и правни действия пред съответните компетентни 
органи по реда на ЗУТ и другите нормативни актове при изработване, съгласуване и одобряване на РУП 
и/или ПУП за поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 нах^дящ се в село Енина, при издаване и 
получаване на Виза за проектиране, при изработване,съгласуване и одобряване на инвестиционен проект 
на бъдещите сгради /пристройки и надстройки към основна сгрфда/ в имота, при издаване и съставяне 
па всички необходими документи, протоколи и строителни книжк по ЗУТ в процеса на строителството 
на бъдещият обект. Пълномощникът има право да представлява дружеството при организиране,

гласно ЗУТ, както и при приемане и

лица с всички или част от правата 

чето му по съответния ред.

осъществяване и документиране на строителството на обекта ст 
въвеждане на строежа в експлоатация.

Пълномощникът има право да преупълномощава и трети 
дадени му по настоящото.

Настоящото пълномощно е безсрочно и важи до оттегля

УПЪЛНО(УЮЩИТЕЛ :

а г £ л /

Поради обстоятелството , че текста на така представеният ми документ /пълномощно / , е
Чен, гражданин на Република Китай, 
Китай, в качеството му на Управител 

ИНАТИК” ЕООД, Е Ж  204156372 и 
ГПК , назначих преводач от и на 
от гр.Казанлък с ЕГН 
на за даване на неверен превод , 
нието на документа /пълномощно/, 
ето лицето заяви , че е съгласно с

иа български език и че същият е непознат на лицето- Чин Пин 
роден на 23.11.1966г., паспорт N в Гуандонг, Република
и едноличен собственик на капитала на търговско дружество „ СК 
иа основание чл. 589 , ал. 2 ГГ1К във връзка с чл. 582 от 
английски език - МАРИАНА СТАНЕВА КОЖУХАРОВА . 
Преводачът след като му се напомни отговорността по закс 
даде обещание , че ще направи верен превод на съдържа 
преведе същият на лицето Чин Пин Чен вследствие на ко 
тщка. щтнааното и в мое присъствие подписа документа

-IA Д з Щ .Р 2 . г , / .ф г  НЕВЕНА БРАНЧЕВА
нотариус в район - районен  съд • ф.Казанлъ к, ;>.
РЕГ. №167 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА. У Д О С Т О В Е Р Щ ^ П  Щ У * у ч  
ПРЕПИСИТЕ В>?ХУ  ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ©7

О к л /  Р (

I ДОКУМ1
,.Xr4rc.„H.............................................................. а-

сШстожйтелство 4
Я - Я З  JiJ

Д Д  Преводач :

РЕГ Ns СЪ^РАНА^АКСА . ,



Район Казанлък

Водоснабдяване и канализация ЕООД -  Стара Загора

И зх.№  16 /
03.05.2017 год.

До: „Скинатик” ЕООД, Булстат: 204156372 
гр. Казанлък, ул. “Д-р Стамболски “ №1, ет.2, an. 7

„В и К” ЕООД -  Стара Загора, район Казанлък, Булстат: Ю833066300, 
адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ’’Христо Ботев” №62, 
представлявано от инж. Румен Тенев Райков, дава настоящото писмо, 

относно захранването с вода за обект: ”ПУП — ПЗ, ПП и План схеми за Ел, 
В и К захранване и транспортен достъп”, за поземлен имот ПИ с 

идентификатор 27499.91.1, местността „Под Енина” в землището на 
с.Енина, общ. Казанлък, собственост на: „Скинатик” ЕООД,

представлявано от Чин Пин Чен, с пълномощник Теодора Денева Минчева, 
предназначение на имота:,, Дестилерия за етерично-маслени култури”.

Обектът може да бъде захранен с вода от селищен водопровод 080 АД, 
разположен на ~ 1600м северозападно от имота, Нсв. < 25 m воден <^6. 
Водомерната шахта на обекта да се изгради до 5м от точката на водовземане, 
като собственикът носи отговорност за стопанисване на същата.

„В и К” ЕООД Стара Загора не експлоатира канализация в района на 
обекта.

Обектът не попада във вододайна зона.

03.05.2017 г. 
гр. Казанлък

Ф-ра № 6200016Ж З ОЬЖ.2Ъ\7 год.



EVN
Предварителен договор
за присъединяване обект на клиент към електроразпределителната мрежа на "ЕВН България 
Електроразпределение" ЕАД

№ 4296704 
КЕЦ: Казанлък 
тел: 032304422 
факс: 043164104

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. 
Христо Г. Данов №37, ЕИК -115552190, представлявано от Гочо Димитров Чемширов - Заместник-председател на 
Съвета на директорите и Костадин Петров Величков - Изпълнителен член на Съвета на директорите, действащи 
чрез:

Лъчезар Лазаров - ръководител на КЕЦ Казанлък , съгласно пълномощно с рег.№ 1943/1944/30.04.2015 на 
нотариусНеделка Хаджиставрева-Стойкова с рег.№229 на Нотариалната камара и

Пенчо Пенчев - ръководител на група "Ново присъединяване“ , съгласно пълномощно с рег.№ 1326/19.03.2014 
на нотариус Неделка Хаджиставрева-Стойкова с рег.№229 на Нотариалната камара 
, наричано за краткост "ЕВН ЕР",

СКИНАТИК ЕООД

със седалище и адрес на управление - гр./с ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. Д-Р СТАМБОЛСКИ 1 ЕТ.2 АП.7 , ЕИК:204156372 , 
клиентски номер 1010332989 с, представлявано от ТЕОДОРА ДЕНЕВА МИНЧЕВА

наричано за краткост "Клиент",
ЕВН ЕР и КЛИЕНТЪТ също наричани поотделно „Страна", а заедно „Страни",
се сключи настоящият Предварителен договор за присъединяване на обект на Клиент към
електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР („Предварителен договор") за следното:

Член 1. Предмет на договора

Настоящият предварителен договор определя необходимите условия за присъединяване на обект: "Дестилерия 
за етерично-маслени култури ,цех за производство на козметични продукти с шоурум и офис сграда", с 
местонахождение с. Енина , имот: ПИ с идентификатор 27499.91.1 , ЕКАТТЕ:27499 , към 
електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦКазанлък

Член 2. Технически условия за присъединяване и технически характеристики на обекта за 
присъединяване

2.1. Място на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна мрежа: 
- съществуващ СРС 42/2 на отклонението за ТП Автоградче-с.Енина , извод СН “Енина“ , подстанция 
"Хидравлика"

и



2.2. Ниво на напрежение на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата 
електроразпределителна мрежа: 20.00 kV;

2.3. Предназначение на обекта -  не битов

2.4. Съществуваща мощност, ИТН 0-0.00 kW;

2.5. Брой бъдещи потребители(клиенти) -1

2.6. Предоставена м ощ ност-700.00 kW;

2.7. Присъединена м ощ ност-770.00 kW;

2.8. Брой на фазите: 3

2.9. Категория на сигурност на електрозахранване съгласно Наредба №3 -  трета;

2.10. Сервитутни зони на нови и към съществуващи съоръжения -  съгласно Наредба №16/09.06.2004 г.:

2.11. Уговорените в настоящия предварителен договор условия за присъединяване са валидни за заявената от 
клиента обща предоставена мощност.

Член 3. Средства за търговско измерване

Средства за търговско измерване със свидетелство за одобрен тип и извършена първоначална проверка
съгласно Закона за измерванията (ЗИ) - същите се доставят от и за сметка на ЕВН ЕР, като вида, броя и мястото
на монтиране, ще бъде определено в договора за присъединяване.
токови измервателни трансформатори: 20/5/5А - cl.0.5s-36p.;
напреженови измервателни трансформатори: 20/0.4kV - Збр.;
електромери: 3x..5/(A),100(V) - 1бр.;

Член 4. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрически съоръжения за 
присъединяване

4.1. ЕВН ЕР се задължава да проектира, изгради и въведе в експлоатация следните електрически съоръжения за 
присъединяване на обекта:
- КРУ 20kV вход -1 бр. с размери 310/1400/775 мм;
- КРУ 20kV сектор "Мерене" - 1 бр. с размери 840/1400/775 мм;
- КРУ 20kV изход - 1 бр. с размери 310/1400/775 мм;
- Стандартизирано електромерно табло /ЕТ/ тип Ср.Н с клеморед, монтирано до фасадата на нов БКТП по
чл.117 /собственост на клиента/, с възможност за обслужване с автомобилен транспорт и осигурен непрекъснат 
достъп за служители от ЕВН ЕР ЕАД.;
- Стандартизирани токови и напреженови измервателни трансформатори СрН в КРУ "Мерене" на нов БКТП по 
чл.117 /собственост на клиента/;
- Въздушно-кабелен преход/ВКП/ 20kV изпълнен с подпорни изолатори ИПпО и BO 20kV на съществуващ СР 
стълб 42/2 на отклонението за ТП Автоградче - с. Енина, от ВЛ 20 kV "Енина" от П/С 110/20/1 OkV "Хидравлика“
-1 бр.;
- Оразмерена кабелна линия 20к\/тип NA2XS(F)2Y- 185mm по проектно трасе с необходимата дължина, от ВКП 
20kV на ЖР стълб №42/2 на отклонението за ТП “Автоградче"-с.Енина, ВЛ 20 kV "Енина", до нов БКТП по
чл.117 /собственост на клиента/, ситуиран в имот ПИ 27499.91.1 местност “Под Енина", землище на с.Енина, 
общ. Казанлък;

4.2. Клиентът се задължава да проектира, изгради и въведе в експлоатация съгласно чл.117, ал.5 от ЗЕ, 
следните електрически съоръжения за присъединяване на обекта:
- Нов БКТП 20/0.4 kV ситуиран в имота на Клиента, ПИ 27499.91.1, местност "Под Енина", навзаимно 
съгласувано на имотна граница място, удобно за обслужване със специализиран транспорт и при спазени 
сервитутни отстояния, съгласно Наредба № 16 (ДВ бр.88/08.10.2004 год.), с осигурен безпрепятствен денонощен 
достъп за представители на "ЕВН ЕР" със специализирана техника, възможност за въвеждане и извеждане на 
кабели НН, комутация на вторичните измервателни вериги, както и да позволява монтаж на ЕТ тип СрН до



фасадата му;
* РУ 20 kV на новия БКТП да бъде изградена от два самостоятелно обособени отделни сектора: сектор Клиент и 
сектор "ЕВН ЕР"
* в сектор РУ 20kV "ЕВН ЕР“ да се предвиди място за монтаж на:
- КРУ 20kV вход - 1бр. с размери 310/1400/775 мм;
- КРУ 20kV сектор "Мерене" - 1бр. с размери 840/1400/775 мм;
- КРУ 20kV изход -1 бр. с размери 310/1400/775 мм;
- КРУ 20kV/бъдеща резерва/ - 1 бр. с размери 310/1400/775 мм;
* в сектор РУ 20kV "Клиент" да се монтират:
- КРУ 20kV вход;
- КРУ 20kV охрана трафо;
- Изграждане на връзка 20kV между РУ 20kV "ЕВН ЕР" и РУ 20kV "Клиент"
- Доставка и монтаж на 1 бр. трансформаторна машина, оразмерена за съответната мощност;
- ТНН с необходимия брой изводи;
- Кабелни линии НН от ТНН на ТП до главното разпределително табло на обекта.
* Забележка: в сектор "Клиент" и сектор “ЕВН ЕР“ да се изгради осветителна инсталация.
* Да се обезопасят и изведат от експлоатация:
- съществуващ ТП "Автоградче“ -с.Енина, собственост на Клиента;
- съществуващо отклонение 20kV от СРС 42/2 на ВЛ 20kV Енина, П/ст Хидравлика за ТП "Автограче"

4 3 . Границата на собственост между електрическите съоръжения на ЕВН ЕР и тези на Клиента е на ниво на 
напрежение
20.00 kV, определена съгласно правилата на НАРЕДБА № б от 24.02.2014 г. за присъединяване на 
производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи и 
е:
- мястото на присъединяване на кабелни глави от КРУ 20kV изход - собственост на ЕВН ЕР, към КРУ 20kV вход - 
собственост на клиента;

Член 5. Други условия за присъединяване

5.1. За временно електрозахранване за строителство: 20.00 kW;

5.2. Съществуващите електрически съоръжения, които трябва да бъдат изместени по реда на чл.73 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) са както следва:
- няма;

5.3. Преди сключване на окончателния договор за присъединяване е необходимо да бъдат 
учредени/прехвърлени следните права, необходими за изгражданите от ЕВН ЕР съоръжения за присъединяване 
съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № б от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на 
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически, на ЗУТ и ЗЕ:
право на прокарване и преминаване -  имот: ПИ с идентификатор 27499.91.1, местност "Под Енина“, землището 
на с.Енина на оразмерени кабелни линии 20кУтип NA2XS(F)2Y ,RM 12/24kV;

Член 6. Срок за изграждане на съоръженията за присъединяване и изграждане на обекта:

6.1. Сроковете за присъединяване се определят в окончателния договор за присъединяване.

6.2. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация съгласно искането за проучване заявен от Клиента: 
30.12.2019г.

Член 7. Цена за присъединяване

Цената за присъединяване и начинът на плащане се определят в договора за присъединяване, въз основа на: 

7.1 Индивидуален проект, на база на действително извършените разходи за реализиране на присъединяването.



Член 8. Данни на Страните

Данни за ЕВН ЕР:
Фирма: „ЕВН България 
Електроразпределение" ЕАД 
Адрес: 4000 Пловдив, ул."Хр. Г. 
Данов" №37
МОЛ: Роналд Брехелмахер 
ИН по ДДС: BG 115552190 
ИН:115552190
Телефон за контакт: +359 (0) 700 1 
7777
Факс: +359(0) 32 99 00 10 
E-Mail: info@evn.bg 
Банка: Ситибанк Н.А. София 
IBAN: BG11 CITI 9250 1000 1091 17 
BIC: CITIBGSF

Лице за контакт от КЕЦ Казанлък 
Служител:
Телефон за контакт:

Данни за Клиента: 
Фирма:СКИНАТИК ЕООД 
АдресГР. КАЗАНЛЪК,
УЛ. Д-Р СТАМБОЛСКИ 1 
ЕТ.2 АП.7
МОЛ: ТЕОДОРА ДЕН ЕВА 
МИНЧЕВА ИН по ДДС: 
BG204156372 
ИН:204156372 
Телефон за контакт: 
0888443808 
Факс:
E-Mail: - 
Банка:
IBAN:
BIC:

Член 9. Общи текстове

9.1. С подписването на настоящия предварителен договор Клиентът декларира, че е съгласен и приема 
Търговските условия на предварителните договори за присъединяване на Клиент към
електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, представляващи неразделна 
част от този предварителен договор.

9.2. Настоящият предварителен договор за обект "Дестилерия за етерично-маслени култури ,цех за 
производство на козметични продукти с шоурум и офис сграда", с местонахождение с. Енина , имот: ПИ с 
идентификатор 27499.91.1 , ЕКАТТЕ:27499 , към електроразпределителната мрежа на ЕВН ЕР, КЕЦКазанлък се 
сключи в два екземпляра, по един за всяка от страните.

9.3. Клиентът декларира, че с подписването на този Предварителен договор дава съгласието си ЕВН ЕР да 
обработва личните му данни.

Приложение:
1. Искане за сключване на договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

2. Търговски условия на предварителните договори за присъединяване на клиент към 
електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Ръководител КЕЦКазанлък

mailto:info@evn.bg


Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

П Р О Т О К О Л
13

На 13.07.2017г. на основание Заповеди Заповед № 17 от 09.01.2014 г., № 2495/2014г. 
№ 312/13.02.2015, № 153/26.01.2015, № 928/07.05.2015г и № 81/19.01.2016г. № 278/ 01.03.2016, 
№ 954/13.06.2016г.и № 1767808.11.2016г. № 635/05.04.2017г., заповед № 753/2.5.2017 на Кмета 
на Община Казанлък и във връзка с извършване на консултативна и експертна дейност по 
устройство на територията, в съответствие с чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от ЗУТ, се проведе 
заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЕСУТ -  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК  

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА РЕШЕНИЕ:
Приема Парцеларен план на подземен водопровод и електропровод за захранване на 

поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 27499.180.335 и № 27499.91.1, собственост на 
„Стилконструкционс“ ЕООД и „С К И Н А Т И К “ ЕО О Д, преминаващ през ПИ № 27.499.180.334 с 
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; № 223.628- с НТП “пасище“ в местност „Под 
Енина, землище село Енина, Община Казанлък след направена корекция на трасето на 
водопровода с оглед да не се компрометира изградената велоалея.

Техн.секретар на ОЕСУТГ~\<
Инж.Добринка Караколева
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Р ЕГИ СТЪ Р НА ЗА СЕГН А ТИ ТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИ СТРИ

"ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО - МАСЛЕНИ КУЛТУРИ, ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ С ШОУРУМ И ОФИС СГРАДА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27499.91.1,

МЕСТНОСТ "ПОД ЕНИНА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕНИНА , ОБЩ. КАЗАНЛЪК"

ЕК ATT Е  27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Номер на 
имот

Трайно
предназначение

Начин на трайно  
ползване Местност Кат

Площ  
на имот 
в / д к а /

Площ за
отчуждаване или 

вменяване на 
ограничено  

вещно право 
/сервитут/ дка

Вид
собственост Собственици Адреси

собственици
ЕГН/

Булстат
Дължина  

на трасето  
в метри

223.544 Земеделска
територия Пасище Каменно

мостче VI 5.534 0.008 Общинска частна Община
Казанлък

гр. КАЗАНЛЪК, 
ул." Розова 

долина" № 6
000817778 4.00

Общо: 0.008 Общо: 4.00

май 2017 год. 
гр. Стара Загора
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РЕГИ СТЪ Р НА ЗА С ЕГН А ТИ ТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИ СТРИ  В РЕГУЛ А Ц И О Н Н И ТЕ ГРАНИ ЦИ НА

НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМ ЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 2 74 9 9 .1 8 0 .3 3 5  И 2 74 99 .9 1.1 , М ЕСТНОСТ „ПОД
ЕНИ НА" В ЗЕМ ЛИЩ ЕТО НА С. ЕНИНА, ОБЩ. КАЗА Н Л Ъ К"  

съгласно Решение № 65 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2016 год. 
и Решение № 405 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2017 год.

ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Номер на 
имот

Трайно
предназначение

Начин на трайно  
ползване Местност Кат

Площ  
на имот 
в /д к а /

Площ за
отчуждаване или 

вменяване на 
ограничено  

вещно право 
/сервитут/ дка

Вид
собственост Собственици Адреси

собственици
ЕГН/

Булстат
Дълж ина  

на трасето  
в метри

501.3010 Урбанизирана
територия

За второстепенна 
улица — - 1.251 0.016 Общинска

публична
Община

Казанлък

Гр.КАЗАНЛЪК, 
ул.” Розова 

долина" № 6
000817778 23.58

501.3093 Урбанизирана
територия

За второстепенна 
улица — - 11.945 0.120 Общинска

публична
Община

Казанлък

гр. КАЗАНЛЪК, 
ул.” Розова 

долина" № 6
000817778 173.74

Общо: 0.136 Общо: 197.32

май 2017 год. 
гр. Стара Загора

Изработил $к
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РЕГИ СТЪ Р НА ЗА С ЕГН А ТИ ТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИ СТРИ  И ЗВЪ Н  РЕГУЛ А Ц И О Н Н И ТЕ ГРАНИЦИ НА
НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА  ПОЗЕМ ЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 2 7 4 9 9 .1 8 0 .3 3 5  И 2 74 99 .9 1.1 , М ЕСТНОСТ „ПОД
ЕНИНА" В ЗЕМ ЛИЩ ЕТО НА С. ЕНИНА, ОБЩ. КА ЗА Н Л Ъ К "  

съгласно Решение № 65 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2016 год. 
и Решение № 405 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2017 год.

ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Номер на 
имот

Трайно
предназначение

Начин на трайно  
ползване Местност Кат

Площ  
на имот 
в / д к а /

Площ за
отчуждаване или 

вменяване на 
ограничено  

вещно право 
/сервитут/ дка

Вид
собственост Собственици Адреси

собственици
ЕГН/

Булстат
Дължина  

на трасето  
в метри

180.182 Земеделска
територия

За
селскостопански,

горски,
ведомствен път

— - 4.135 0.907 Общинска
публична

Община
Казанлък

гр.КАЗАНЛЪК, 
ул." Розова 

долина" № 6
000817778 1314,80

223.628 Земеделска
територия Пасище ПОД ЕНИНА X 58.055 0.018 Стопанисвано от 

общината
Община

Казанлък
гр. КАЗАНЛЪК, 

ул." Розова 
долина" № 6

000817778 26,42

Общо: 0.925 Общо:

---------------------------------- f-----------М -с - .— ........ /  ... -........
1341.22

май 2017 год. 
гр. Стара Загора
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О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

Казанлък,..i.v...'......2016 г.

На основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 22 по Протокол №10 от 20.05.2016г. на 
Общински Експертен съвет по устройство на територията с цел реализиране на стопанска 
инициатива

Подробен устройствен план—план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с 
№27499.180.335 в местност “Под Енина“, землище село Енина, за промяна предназначението 
на имота от „нива“ в индивидуално застрояване за производствени и складови дейности 
“ със следните параметри за застрояване: височина до 10 м, плътност на застрояване до 
50%, коефициент на интензивност до 1.5 и плътност на озеленяване минимум 30% с 
приложени схеми ЕЛ и В и К, както е показано на приложените чертежи.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, въз основа на направено искане от 
заинтересуваното лице: “СТИЛКОНСТРУКЦИОНС“ ЕООД (заявление вх.№168-5162-1 от 
09Л2.2015 г.), с Решение №65 от 28.01.2016г. Общински съвет Казанлък е разрешил изработване 
на проект за подробен устройствен план, за промяна предназначението на земята в „за 
производствени и складови дейности“-цех за металообработка. Поземленият имот, предмет на 
разработката представлява нива с площ от 3.782 дка, местност „Под Енина“ в землището на село 
Енина при граници и съседи: ПИ №180.334 и №180.182-полски пътища-публична общинска 
собственост; №180.49 и №181.46-частни ниви.Съгласно ОУП „Долината на тракийските 
владетели“ имота попада в смесена обслужващо-производствена зона.

Транспортният достъп може да се осъществи по ПИ № 27499.180.334- полски път до път 
четвърти клас Енина-Казанлък. .
Съгласно информация за разработване на ПУП №4241123 от 02.03.2016г на ЕВИ България 
Електроразпределение ЕАД, включването в енерго-разпределителната мрежа може да бъде 
осъществено от СРС №4 отклонение за ВЕЦ Енина-ВЛ 20KV извод срН Енина, п/ст Хидравлика.

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови и противопожарни нужди, съгласно писмо от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, район Казанлък/от 02.03.2016г. ,не може да се осъществи 
от съществуваща водопроводна мрежа. Площадковата битова канализация се предвижда да се 
заусти в безоточен резервоар, периодичноизпразван с автоцистерна към най-близка точка от 
канализационната мрежа определена с договор между инвеститора и В и К ЕООД р-н Казанлък, а 
за водоснабдяване е предвиден собствен водоизточник.

Представени са нормативно установените съгласувателни становища: уведомление за 
инв.предложение с положително становище на РИОСВ-КОС 01-610 от 12.02.2015г; Здравно 
заключение №АУ-996 от 19.04.2016 г. на РЗИ. Представено е решение за утвърждаване на 
площадка №7 от 16.10.2015г. на Комисията по чл.17, ал.1 от 3033 към Министерството на 
земеделието и храните. ПУП е одобрен на ОЕСУТ с протокол №3 от 11.02.2016г.

Съгласно чл.128, ал. 5 от ЗУТ, в законоустановеният срок не са постъпили възражения.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и в Административен съд 

Ст.Загора. Жалбите се подават чрез Община Казанлък.

О Д О Б Р Я В А М :

МОТИВИ:

ГАЛИНА СТОЯН*
Кмет на Община R
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪ
6003, Уп."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ ’ №1,042/622113; 621 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1 
tea.: 02/818 83 83 факс: 02/955 53 33
ACAO@ CAOASTRE.BG « - w M J t8 a STRE.BG

Р - ГР. СТАРА ЗАГОРА
907,

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-66699-17.02.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.9(1.1 

С. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК !
Последно изменение със заповед; няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот; с. Енина, п.к. 6142, местност ПОД ЕНИНА |
Площ; 33683 кв.м I
Трайно предназначение на територията; Земеделска
Начин на трайно ползване; За друг поземлен имот за движение и транспорт
Категория на земята при неполивни условия; 0

Координатна система БГС2005 
W

Скица № 
документ с  I

М 1:5000
Номер по предходен план: 091001 
Съседи. 27499.221.338, 27499.224.460, 27499.224.1, 27499.223.544, 27499.

17.02.2017 г. издадена въз основа на 
\ШЩ §4*43866-16.02.2017 Г.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
mailto:ACAO@CAOASTRE.BG


лгенат по геодезия,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С офия 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1 
тел,: 02/818 83 83, факс: 02/956 53 33
ACAO @ CADASTRE.BG •CTfW 3UHk3ASTRE.BG

Собственици:
1, 204156372, "СКИНАТИК” ЕООД
Няма данни за идеалните части 
Други - Анекс № 85 том 4 per. 1067 от 16.02.2017г, издаден от Служба пС вписванията гр.Казанлък 
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Договор № 80 том 21 per. 6735 от 25.08.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Казанлък 
Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:

Координатна система БГС2005

Точка
№

2.
3.
4.
5.
6.

8.

9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Х М
4723727,{

Координати

4723851.54
4723908.57
4723936.38
4723939.18
4723941 16
4723943.92
4724014.64
4724021.19
4723950.37
4723942.69
4723906.47
4723708.30
4723702.33
4723697.65
4723673.44
4723552.64
4723576.83
4723577.99

_ YIM!  _
*491709.46
491845.86
491867.36
491877.56
491877.44
491876.01
491872.59
491778.45
491783.39
491876.92
491888.71
491962.98
491879.66
491883.22
491875.17
491865.03
491826.08
491748.24
491744.53

Скицата да послужи за: промяна на преднязначението

Скица № 1 5г6 6 М Е # ^ Щ у201 7 г. издадена въз основа на 
документ сЪ^«Щ|Щ1|й43866-16.02.2017 г.

mailto:ACAO@CADASTRE.BG
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за покупко-продажба иа общински имо|т 
чрез публичен търг по реда на гл. VI от Нарежа № 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско ^муШеств
Казанлък

/  /Г / ">j? 1 /  _
Днес, в гр. Казанлък, между:

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК BG 000817778, гр. Казанлък, 6yji. „Розова долина” № 6, 
представлявана от кмета - ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА и гл. счетоводител - 
НЕЛИ ДОНЧЕВА АТАНАСОВА, наричана за краткост “ПРОДДВАЧ” от една страна и

„СКИНАТИК“ ЕООД, ЕИК 204156372, със седалище и адрес на управление: ул. 
“Сливница“ №20, вх. В, ет. 4, ап. 24, гр. Казанлък, представляван от Чин Пин Чен, 
роден на 23.11.1966 г., паспорт KJ 0172238, издаден в Хон |<онг на 08.06.2011 г., 
наричан по-нататък “КУПУВАЧ”, от друга страна,

на основание чл. 91 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, на ОбС - Казанлък, Решение № 211|30.06.2016 г. на ОбС, 
Заповед № 1180/21.07.2016 г. на кмета на Община Казанлък за Провеждане на публичен 
търг , Заповед № 1329/15.08.2016 г. на Кмета на Община Казанлък за определяне на 
спечелил участник, във връзка с Протокол № 87/15.08.2016 г. за проведен публичен 
търг, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА j
Чл. 1. Продавачът прехвърля на КУПУВАЧА правото иа собственост върху 

следния имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 (дЬе седем четири девет 
девет точка девет едно точка едно), по Кадастрални карта и регистри на гр. 
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. па ИД на АГКК с адрес: 
местност „Под Енина“ и с обща площ 33683 (тридесет и три хиляди шестстотин 
осемдесет и три) кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 
трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт. Номер по предходен 
план: 091001. Съседи: 27499.221.338, 27499.224.460, 27499.224.1, 27499.223.544, 
27499.223.628., ведно с построените сгради: Сграда с идентификатор 27499.91.1.1 (две 
седем четири девет девет точка девет едно точка едно точка едно) с адрес: местност 
„Под Енина“ със застроена площ 231 (двеста тридесет и един) кв. м, брой етажи: 1, 
предназначение: Друг вид обществена сграда. Сграда с идентификатор 27499.91.1.2 
(две седем четири девет девет точка девет едно точка едно точка две) с адрес: местност 
„Под Енина“ и със застроена площ 9 (девет) кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
Сграда за енергопроизводство., срещу което КУПУВАЧЪТ заплаща уговорената в 
настоящия договор цена.

И. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Цената, която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати 

четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лв. без ДДС, като 
същата е формирана от търг,

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ заплаща към момента на подписване|на договора:
1. сумата, посочена в предходния член, намалена с внесения депозит за участие 

в търга;
2. данък по ЗМДТ в размер иа 2% върху цената по чл. 2;
3. такса вписване

ДДС не се дължи, тъй като прехвърлянето на собствеността Ьърху сгради, които не 
са нови, представлява освободена доставка по смисъла на чл. 45, 
т. 5 от ЗДДС.

е 549 999 (петстотин

ал. 3, във връзка с § 1,













О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  - К А З А Н Л Ъ К

Препис!

РЕШЕНИЕ
№65

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 5

Относно: ОС_195/07.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект 
за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, схеми 
за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за 
Поземлен имот № 27499.180.335, местност 'Под Енина' в землището на с. Енина, община 
Казанлък. 2. Одобряване на Заданието съставено от Възложителя. С писмо с вх.№ 
ОС_217/15.01.2016 г. - Вносителят прилага подписано Задание от Миглена Велева, искано от 
Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

Мотиви: Кметът на общината докладва, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх. 
№ 168-5162-1/09.12.2015 г. от „СТИЛКОНСТРУКЦИОНС“ ЕООД, ЕИК 123689349, 
представлявано от пълномощник арх. Виолетта Бакунина с искане за издаване на разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план -  план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, 
парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 
27499.180.335, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, община Казанлък, ЕКАТТЕ 27499. 
Имотът е с начин на трайно ползване „Нива“, с площ от 3,782 дка, образуван е от имоти с ид. 
27499.180.47 и ид. 27499.180.48 и граничи със следните поземлени имоти: ПИ с ид. 27499.180.334 
и ид. 27499.180.182 - полски път, ПИ с ид. 27499.180.46 и ид. 27499.180.49- ниви. Транспортният 
достъп до имота ще се осъществява през полски път.
Желанието на Възложителя е във връзка с инвестиционни намерения да построи цех за 
металообработка, което налага изработването на ПУП и промяна на предназначението на земята от 
„Нива“ в индивидуално застрояване за „Производствени и складови дейности“ в смесена 
обслужващо-производствена зона -  Соп с ниско, свободно застрояване, което е в съответствие с 
предвижданията на ОУП ,Долината на тракийските владетели“ за масив 180 в землището на с. 
Енина. Заданието за изработване на ПУП -  ПЗ е съгласувано с РИОСВ -  Стара Загора, съгласно 
чл.125, ал.7 от ЗУТ.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план -  План за 
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии е необходимо разрешение на Общински съвет.
Съгласно чл.1246, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието съставено от Възложителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 
от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал.5 и ал.7 от ЗУТ,



Р Е Ш И :

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -  План за застрояване, схеми за 
Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии и схема на транспортен достъп за поземлен имот с 
идентификатор 27499.180.335, местност ,Д1од Енина” в землището на с. Енина, община Казанлък, 
ЕКАТТЕ 27499, граничещ с поземлени имоти: ПИ с ид. 27499.180.334 и ид. 27499.180.182 - полски 
път, ПИ с ид. 27499.180.46 и ид. 27499.180.49- ниви, с цел промяна предназначението на земята от 
„Нива“ в индивидуално застрояване за „Производствени и складови дейности“ в смесена 
обслужващо-производствена зона -  Соп с ниско, свободно застрояване.
2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на 
Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на 
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара 
Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „СТИЛКОСТРУКЦИОНС“ ЕООД - заявител с 
адрес: ул. „Иван Савов“ №9, с. Енина, община Казанлък.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

ОСшшнски съиет К;гкжльк 
PeuK'iuie № 65 28 01 20 i 6 г.
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Препис!

РЕШЕНИЕ
№405

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 30.03.2017 г., Протокол № 22

Относно: ОС_1088/15.03.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП на Поземлен имот с 
идентификатор 27499.91.1 с площ от 33.683 дка, местност "Под Енина", землището на с. Енина, 
общ. Казанлък с цел промяна предназначението на имота, изразяване на съгласие за отделяне на 
част от ПИ за "пътна връзка". Важно! С писмо вх. № ОС-1094/17.03.2017 г., вносителят прилага 
копия на преподписано Задание и на Пълномощно, както и допълнение за вписване на две 
годишен срок за предварително съгласие, съгласно становище на юриста на ОбС. Постъпи 
писмо с вх. № ОС-1117/29.03.2017 г. за отстраняване на техническа грешка в изписването на 
номера на имота.

Мотиви: Вносителят съобщава, че в общинска администрация е постъпило Заявление вх.№194-С- 
2249*3/20.10.2016 г. от -  „СКИНАТИК“ ЕООД - Чин Пин Чен с искане за издаване на разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване с Парцеларни планове за 
елементите на техническата инфраструктура на територията на землище на с. Енина, община 
Казанлък с начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с площ от 
33.683 дка в местност „Под Енина“ при граници и съседи: ПИ с идентификатори 27499.221.338 - 
НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 27499.224.460 - с НТП „Пасище, мера“; 
27499.224.1 - „индустриална култура“; 27499.223.544 - „пасище, мера“; 27499.223.628 - „пасище, 
мера“. Съгласно Общ устройствен план на територия с изявено културно историческо наследство 
„Долината на тракийските владетели“, одобрен с Решение № 1239 от 25.02.2015 г. на Общински 
съвет - Казанлък процедиралия имот попада в територия Смф-смесена многофункционална зона. 
Това дава възможност предназначението на ПИ да се промени в за „Смесени производствени, 
складови и обществено-обслужващи дейности“. Инвестиционните намерения на възложителя са да 
изгради дестилерия за етерично-маслени култури, цех за производство на козметични продукти, 
шоурум и офис сграда. Транспортният достъп до имота може да се осъществи през полски път с 
идентификатор 27499.221.338 до път четвърти клас гр. Казанлък -  с. Енина. Поради това, че на 
Кадастралната карта достигането до регламентирания общински път четвърти клас се осъществява 
през много тясно лице от 3-4м до поземления имот, което би затруднило изграждането на обект за 
производство и обслужващи дейности, се предлага част от ПИ с идентификатор 27499.223.628 - 
„Пасище, мера“ да се преотреди за транспортна инфраструктура. В подкрепа на това искане е и 
факта, че на място транспортния достъп към бившето „Автоградче“ е с размери много по-големи 
от тези отразени в Кадастралната карта. Част от ПИ с № 27499.223.628 представлява тясна ивица 
засегната от сервитута на пътя, поради което е загубил фактическото си предназначение и следва 
същото да отговаря на съществуващата пътна връзка. Това искане отговаря на изискванията на 
чл.25, ал.З т. 1 от ЗСПЗЗ.
Предложеното в заданието на възложителя е свободно ниско застрояване със следните показатели 
за застрояване: до 3 етажа, до 10 м височина, 50% плътност на застрояване,. 1.5 коефициент на
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интензивност, 30% минимална площ за озеленяване. Във връзка с изразяване на предварително 
съгласие за преотреждане на част от пасище, мера - публична общинска собственост в „пътна 
връзка“ - публична общинска собственост част от ПИ 27499.223.628 с начин на трайно ползване -  
пасища, мера е необходимо съгласието да е с мнозинство 2/3 от общия брой съветници. Съгласно 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени 
имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински 
съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от 
Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 
чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.25, ал.3,т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план — План за застрояване 
и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен 
имот (ПИ) с идентификатор 27499.91.1 - „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с площ 
от 33.683 дка, местност „Под Енина“, землище село Енина, община Казанлък с цел промяна 
предназначението на имота в „Смесени производствени, складови и обществено-обслужващи 
дейности“;
2. Изразява предварително съгласие за срок от две години за отделяне на част /приблизително 55 
кв.м/ от ПИ 27499.223.628 с начин на трайно ползване -  „пасища, мера“, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 
и на част от ПИ 27499.221.338 -  „За селскостопански, горски, ведомствен път“ с промяна 
предназначението за „пътна връзка“ с общински път четвърти клас Казанлък - Енина, след 
разработване на пътна част към Подробен устройствен план.
3. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на 
Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на 
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 

r-v от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара 
Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „СКИНАТИК“ ЕООД - Чин Пин Чен с адрес 
Казанлък, ул. “Сливница“ №20, вх. В, ет.4, ап.24.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
O fniuiHcidi сь1км KtrsaiUbK 
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