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ОТНОСНО:
1.Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен
план - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата
инфраструктура за захранване на поземлен имот (ПИ) № 2306 по плана на
ползвателите - „Лозе“ с площ от 0,510 дка (112306 по КВС ,местност „Старите лозя“ в
землището на село Овощник, ЕКАТТЕ: 53179), с. Овощник, община Казанлък с цел
промяна на отреждането на имота в „Обществено и делово обслужване“.
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

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

МОТИВИ:
В Общинска администрация е постъпило заявление с вх.№ 194-Н-692-1#2/
15.08.2017г. от - Никола Иванов Гаргов с искане за издаване на разрешение за
изработката на проект за подробен устройствен план - план за застрояване и
парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на
поземлен имот (ПИ) № 2306 по плана на ползвателите - „Лозе“ с площ от 0,510 дка, с.
Овощник при граници и съседи:
о
о
о
о

(ПИ) 000335 по КВС с НТП „Полски път“, общинска собственост;
(ПИ) 002305 по КВС с НТП „Лозе“, земи по чл. 19;
(ПИ) 000168 по КВС с НТП „Дървета и храсти“, общинска собственост;
(ПИ) 002307 по плана на ползвателите с НТП „Лозе“, частна
собственост.

Всички попадат в землището на село Овощник ЕКАТТЕ: 53179, община
Казанлък.
Инвестиционното намерение на възложителя е да промени отреждането на
поземления имот от „Лозе“, в „Обществено и делово обслужване“. Съгласно Общия
устройствен план на община Казанлък, който е в процедура, посредством
предоставена план-извадка от окончателен проект от изпълнителя ДЗЗД „
Консорциум Урбан груп“ е видно, че имот № 2306, попада в смесена
многофункционална устройствена зона СМФ, като бъдещото предназначение не
противоречи на Общия устройствен план на Община Казанлък който е в процедура.
Проектните показатели за свободното застрояване са: до 10 м височина (макс. кота
корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2.5, 30%
минимална площ за озеленяване.
Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с
предоставено становище № КОС 01-3803 от 01.08.2017г., според което за
реализацията на инвестиционното намерение, не е необходимо мотивирано решение

за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху
околната среда.
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.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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
РЕШИ:
1.Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата
инфраструктура за захранване на поземлен имот (ПИ) № 2306 по плана на
ползвателите - „Лозе“ с площ от 0,510 дка (112306 по КВС ,местност „Старите лозя“ в
землището на село Овощник, ЕКАТТЕ: 53179), с. Овощник, община Казанлък с цел
промяна на отреждането на имота в „Обществено и делово обслужване“.
2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.
АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
Никола Иванов Гаргов
-заявител с адрес за коренспонденция гр. Казанлък,
жк. “Изток“, бл. 14, вх. 3 em.l, an. 171, тел.: 0888366576
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Арх.ГЕОРГИ СТОЕВ, гл.архитект в 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 му .
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по
реда на общия надзор и законност.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Копие от заявление с вх.№ 194-Н-692-1#2/ 15.08.2017 г.;
Копие от Скица № 679/09.04.2015г.;
Копие на нот.акт № 44, том 6, per. № 1863 дело 11 от 10.03.2015 г.;
Задание за проектиране от възложителя/обяснителна записка;
Копие на предложение за ПУП (чертеж);
Копие на становище № КОС 01-3803 от 01.08.2017г. РИОСВ-Стара Загора;
™
'
юект от ОУПО „Община Казанлък“ от изпълнителя

Съгласували:

арх. Георги Стоев, гл.;
Кольо Байков, юриско
Изготвил: инж. Алиш

ОЕ ПАСТ СТ.ЗАГОРА
О Б Ц И Н А КАЗАНЛЪК
Л ЕРЕКЦИЯ "МП"
ГР. КАЗАНЛЪ! , БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4

Изх. № 7404008274/29.08.2017 г.
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е З А Н А Л И Ч И Е ИЛИ Л И П С А Н \ З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я
Настоящ ото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:
Н И КО Л А И ВАН О В ГАРГО В
Е ГН /Л Н Ч
Адрес за кореспонденция
ж. кп. ИЗТОК Ns 14 вх. 3 ет. 1 ап. 171, гр. КАЗАНЛЪК 6100
Адрес по чл.8 от ДОПК
ж. кп. ИЗТОК № 14 вх. 3 ет. 1 ап. 171, гр. КАЗАНЛЪК 6100
НЯМА ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПА ЦзЦИ КЪМ ОБЩ ИНА
КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "МП"

Н астоящ ото се издава по искане Вх. № 7404008274/29.08.201' г., за ца послуж и пред ОБЩИН/
КАЗАНЛЪК.
Удостоверението се издава по данни на ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪ
}.08.2017 г.

Под|
чева Димитрова

. двлсе

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Никола Иванов Гаргов с ЕГН
адрес гр. Казанлък жк. „Изток” , бл.14, вх. 3, ет.1, ап.171
с упълномощен представител арх. Виолетта Бакунина,
Телефон за контакти : 0431/ 626-72, моб. 0888 366 576

Уважаема Госпожо Кмет,
Във връзка с процедура по изработване на ПУП на поземлени имоти № 306 и № 307
землището на с.Овощник и писмо с изходящ номер № 194-Н-692-1 от 10.07.2017 г. внасяме
ново становище от Р И О С В .

15.08.2017г.

Прилагам:
1.Становище о т РИОСВ ШКОС-01-3803 о т 01.0S.2017 г.

Подпис:

пълномощно
Подписаният Никола Иванов Гаргов с ЕГН
и адрес гр. Казанлък,
жк. „Изток” бл.14,вх.”3”,ет.1, ап.171 в качеството на собственик на поземлени
имоти № 306 и № 307, в местност „Старите лозя”, в землището на с. Овощник,
Община Казанлък
УПЪЛНОМОЩАВАМ
Виолетта Георгиевна Бакунина с ЕГН
11.03.2011 от МВР Стара Загора
и
Кольо Славов Колев с ЕГН
10.09.2010 от МВР Стара Загора
В качеството на проектанти на обект :

, Л.К

, издадена на

, Л.К.

, издадена на

Подробен устройствен план и инвестиционни проекти на поземлени
имоти № 306 и № 307, в местност „Старите лозя”, в землището на с. Овощник,
Община Казанлък
Да ме представляват пред служителите при Техническа служба на Община
Мъглиж, Областна дирекция „Земеделие ”, РЗИ-гр.Стара Загора, РИОСВ- гр.Стара
Загора,
”ЕВН
България
Електроразпределение”АД,
’’Водоснабдяване
и
Канализация” ЕООД, „Напоителни системи” АД, „Служба по кадастъра”- гр.Стара
Загора, като извършват всички необходими действия-правни и фактически, във
връзка с проектирането и одобряването на горепосоченият подробен устройствен
план, инвестиционни проекти и провеждане на процедурата по промяна на
предназначението на земята.
Настоящото пълномощно издавам без срок и важи до отеглянето му.
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март две
хиляди и петнадесета година/, в гр.Казанлък, в канцеларията ми, при
мен Павел Павлов - Нотариус № 443 по регистъра на Нотариалната
камара с район на действие Казанлъшки районен съд, се явиха лицата :
ПЕНЧО ПЕТРОВ КУРТЕВ , с ЛК №
изд. на 08.12.2003 г. от
МВР гр. Стара Загора , ЕГН
с пост. адрес гр. Николаево ,
ул. „Освобождение" № 39 и НЕДКА ДЕМИРЕВА КУРТЕВА , с
постоянен адрес гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман" № 23 , вх. Е ,
изд. на 09.07.2014 г. от МВР гр.
ет. 4 , ап. 106 , с ЛК №
като Продавачи и НИКОЛА
Стара Загора , ЕГН
ИВАНОВ ГАРГОВ с ЛК №
изд. на 19.03.2007 г. от МВР гр.
с пост. адрес
гр. Казанлък, ж.к.
Стара Загора , ЕГН
„Изток" , бл. № 14., вх.
ет. 1 , ап. 171 , от друга страна като
Купувач и след като се уверих в тяхната самоличност и дееспособност,
същите ми заявиха, че сключват следния договор:-------------------1. Продавачите ПЕНЧО ПЕТРОВ КУРТЕВ и НЕДКА ДЕМИРЕВА
КУРТЕВА продават на НИКОЛА ИВАНОВ ГАРГОВ
от недвижим
имот, а именно :--------------------------Неурегулиран поземлен имот Лозе , с площ от 510 кв.м
/петстотин и десет кв.м. / , съставляващо имот планоснимачен номер
№ 2306 /две хиляди триста и шести/, в местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ"
по плана за земеразделяне на село Овощник , общ. Казанлък , при
съседи : юг - път ; север - път ; запад - имот № 2305 ; изток - имот
№ 2307 , за сумата от 200,00(двеста) лв., която сума продавачът
заяви, че е получили напълно и в брой от купувача предварително.
2. Купувачът НИКОЛА ИВАНОВ ГАРГОВ
заяви, че е съгласен и
купува недвижимия имот, подробно описан в точка първа от настоящия
договор и за посочената в същата точка сума, която е изплатил изцяло и
в брой на продавачите предварително .----------- ------------------------------

Данъчната
оценка
на
продавания
имот
е
45,90 лв.(
четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки), съгласно удостоверение
на МДТ- общ.Казанлък . -----------------------------------Страните декларират , че това е действителната продажна цена
заплатена за имота. Като се уверих, че продавачите са собственици на
продавания имот и че са изпълнени особените изисквания на закона,
съставих този нотариален акт. Актът се прочете на страните и след като
те го одобриха, се подписа от тях и от мен - Нотариуса.При съставянето на акта се представиха следните документи,
установяващи правото на собственост и изпълнението на особените
изисквания на закона : нот акт № 126 , том I , нот. дело 122/2015 по
описа на нот. № 443 П. Павлов PC Казанлък ; скица № 383/05.03.2015
г. От общ. Казанлък; удостоверение № 019938/05.03.2015 г. на "МДТ"
общ.Казанлък; декларации по чл. 264, ал.1 от ДОПК и по чл. 25/8 ЗННД
за прехвърляне на недвижим имот; квитанция за внесени такси.

ПРОДАВАЧИ :

КУПУВАЧ :

Д о П р ед се д а т е л я н а О б щ и н ски съвет г р .К а з а н л ъ к
чрез К м е та на община Казанлък
област Стара Загара

ЗА Д А Н И Е за П РО ЕКТИ РАН Е
на
Подробен устройствен план и
Парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура
съгласно 124а, ал.7 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
Обект на проектиране е Магазин за промишлени стоки в поземлен
2306 в землището на с.Овощник, община Казанлък.

имот №

Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение
представлява имот със земеделско предназначение. Имотът е разположен в
съседство с действащи производствени и обществено-обслужващи обекти,
разположени от двете страни на изхода от гр.Казанлък към гр.Стара Загора. Имотът
попада в смесена многофункционална зона съгласно проект за ОУП на община
Казанлък.
Поземлен имот № 2306 в землището на с.Овощник, община Казанлък е
подходящ за реализиране на инвестиционното намерение на собственика му от
гледна точка на добрата му инфраструктурна осигуреност. Транспортният достъп до
имота ще се осъществява от полски път № 335.
НЕОБХОДИМОСТ от ИЗРАБОТВАНЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН:
Реализирането на инвестиционното намерение следва да се осъществи
съгласно разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗУТ и съдържа следните фази:

1.
Изработване на проект за подробен устройствен план, включващ п
застрояване и схеми на водоснабдяването и канализацията, на електроснабдяването
и на транспортния достъп.
2. Изработване на проект за парцеларни планове на елементите на
техническата инфраструктура, когато това е необходимо и в зависимост от
съгласувателните документи на експлоатационните дружества.
3.
Провеждане на процедура по утвърждаване на площадки за застрояв
утвърждаване на трасета на елементите на техническата инфраструктура по реда нг
3033 и ППЗОЗЗ.
4.
Провеждане на процедура по промяна на предназначението на поз
имот № 2306 в землището на с.Овощник, община Казанлък по реда на 3033 i
ППЗОЗЗ.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ на ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН и на
ПАРЦЕЛАРНИТЕ ПЛАНОВЕ на елементите на техническата инфраструктура и
параметри на застрояване:
1. Подробният устройствен план да се изработи за поземлен имот № 2306 в
землището на с.Овощник, община Казанлък. Планът за застрояване да предвиди
отреждане на имота за “обществено и делово обслужване", с нискоетажно свободно
застрояване със следните градоустройствени показатели:
Плътност на застрояване - 70%.
Коефициент на интензивност на застрояване - 2,5.
Плътност на озеленяването - 30%.
2. Парцеларните планове за елементите на техническата инфраструктура да
се изработят в обхват, необходим за присъединяване на поземлен имот № 2306 в
землището на с.Овощник, община Казанлък към мрежите на експлоатационните
дружества, след получаване на становища от тях.
СРОКОВЕ и ЕТАПИ на ИЗРАБОТВАНЕ:
1.Изработване на задание за проектиране - 2 календарни дни.
2. Изработване на ПУП и ПП - 10 календарни дни след получаване на
съгласувателно писмо с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД и становище на
„ЕВН България Електроразпределение” АД .
.

3.
Съгласуване на проектната документация с РИОСВ гр.Стара За
/подаване на уведомление за инвестиционно намерение/, съгласуване с РЗИ,
гр.Стара Загора, осигуряване на необходимите документи от „Напоителни системи”
АД, Областна дирекция „Земеделие".

4.
Приблизителен срок за провеждане на процедурите по одобряване на ПУ
ПП в Община Казанлък и промяна на предназначението на земята в МЗХ - 9-12
месеца.
Пиложение:

1. Предварителен проект за подробен устройствен план.
2. Скица на и м о т №2306 в землищ ето на с.Оваиник, община Казанлък.
3. Документи за собственост.
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имот с предназанчение за обществено и делова обслужване
полски път
път I клас
имот с предназначение за земеделски дейности
ограничителни линии на застрояване
граница на промяна на режима на застрояване
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в землището на с.Овощник,
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Относно: Уведомление за инвестиционно предложение, за Изграждане на магазин, за
промишлени стоки в имот № 2306 в землището на с. Овощнйк, общ. Казанлък.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на магазин за промишлени стоки.
Площадката е с осигурен транспортен достъп. Водоснабдяването: за питейно-битови и
технологични нужди ще се извърши от селищен водопровод. Битовите отпадъчни води ще се
заустват в йзгребна яма, откъдето тце се извозват, за пречистване в градска пречиствателна
станция. За нуждите на обекта се предвижда изграждане на площадкови водопровод,
канализация и ел. захранване.
.
v
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Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел III от
оценка
■и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за опазване на околната среда и *щ..
5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, Ви уведомяваме, че Инвестиционното Ви предложение не попада i приложното поле на
ЗООС (Приложение № Г и 2) за инвестиционни предложения за строителство, дейности и
технологии,
. :
.
' За реализацията, на горепосоченото инвестиционно предложение йе е необходимо
мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка иа
въздействието върху околната среда.
Инвестиционното предложение е в обхвата на ;чдт 31 от Закона за биологичното
разнообразие ,и.; чл. -2%ал. 2 от Наредбата за. условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и
делите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Постъпилото уведомление за
горепосоченото инвестиционно предложение може да. бъде прието като уведомление по
приложение № 1, към чл. 10, ал. 1 от същата.
.
На основание чл. 2. ад. 2 от'Наредбата за ОС преценката на компетентния оргащза
инвестиционното предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на
Глава втора от Наредбата за ОС, поради следните мотиви:

2. Имотът предмет на ИП, н е попада в границ ите
смисъла на Закона
за защитените територии (ЗЗТ).
\
^
3. Теренът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близко разположената защитена зона е „Река
Тунджа 1“ с код BG0000192 за опазване на местробитанията.
4. Отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност
от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по чл. 6, ал. 1
от ЗБР, включително и върху най - близко разположената защитена зона „Река Тунджа Г ‘ с
код BG0000192 за опазване на. мсстообитаншгга. При реализирането на ИП не се очаква
фрагментиране и увреждане на местообигания, предмет на опазване в защитените зони. t л

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други
закони и подзаконови нормативни актове.
..
При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на- някои от
обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е Длъжен да
уведоми РИОСВ Стара Загора за промените.

КРИСТИНА ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ - Стара Заго
/Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015
нй директора на РРЮСВ Стара Загора/.
-

1.

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, ">акс: (042) 602 447,
, mail: office@stz.riew.gov.bg

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ
ПЛАН-ИЗВАДКА М 1:25 000
Важи за ПИ 112306 в землището на с. Овощник
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