ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК
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ДОКЛАД
от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък
ОТНОСНО:
1.Одобряване на подробни устройствени планове - парцеларни планове на довеждащ
водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в поземлен имот с
идентификатор №27499.501.3164 квартал 36А, урегулиран поземлен имот Ш-З 164-,,за
рибарник“, преминаващи през следните ПИ в землище село Енина, Община Казанлък:
1.1- за водопровода: -№323.10-„др.вид дървопроизводителна гора“ в местност
„Чиличето“-държавана собственост; №323.384-„др.вид земеделска земя“-стопанисвано
от общината; -№324.10- просека“ в местност „Боаза“-държавна собственост; - №324.11„др.вид дървопроизводителна гора“ в местност „Юзината“-държавана собственост; с
обща дължина 1006.86м извън населеното място. В населеното място същият ще
преминава през ПИ с идентификатори №501.114; №501.2118; №501.2121 №501.2258 „ниско застрояване“; №501.2120-„водоем“-публична общинска собственост ;
№501.3051 -„второстепенна улица“
1.2- за отводнителния канал - за „местен път“- №56.262; „пасище“-местност „Каделкова
чешма“- №75.483; за „селскостопански горски ведомствен път“- №135.114, №170.113,
№170.119, №171.117, №173.204, №174.44, №196.189; „пасища“-местност „Оградата“170.450, №171.470; „пасища“- местност „Средния път“ - №196.409, №196.410 с
дължина 1821.94м и з в ъ н населеното място. В населеното място същият ще преминава
през ПИ с идентификатори №501.3071—„второстепенна улица“.
2. Определяне на пазарна цена на право на прокарване в регулацията и в землището на
село Енина:
2.1-на водопровод през ПИ: №323.384-„др.вид земеделска земя“ - с дължина 22.37 и
сервитут 19кв.м; №501.114-урбанизирана територия, неустановена собственостдължина 15.75м и сервитут 13кв.м; №501.2118- урбанизирана територия, неустановена
собственост-15.75м 13кв.м; №501.2121-урбанизирана територия, неустановена
собственост- дължина 8.68м и сервитут 7кв.м;
2.2.-на открит отводнителен канал през ПИ:№75.483-„пасище“-общинска собственост с
дължина 29.71м и със сервитут ЗО.Окв.м; :№170.450-„пасище“-общинска собственост
/земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/ с дължина 149.32м и със сервитут 149кв.м; : №171.47„пасище“-общинска собственост/земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/ с дължина 75.41 м и със
сервитут 75кв.м; №196.409-„пасище“-общинска собственост с дължина 16.22м и със
сервитут 16кв.м; №196.41-,,пасище“-общинска собственост с дължина 40.26м и със
сервитут 40.0кв.м

Препоръчителна пазарна стойност на прокарване на довеждащ водопровод и открит
отводнителен канал към рибарник с идентификатор №27400.501.3164 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на село Енина в размер на 1008лв /хилядя и осем лв/без

ддс
4.Упълномощаване на кмета на Община Казанлък да сключи договор за безсрочно,
възмездно учредяване на право на прокарване през описаните в т.З ПИ и да организира
вписването му по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост
и в публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имотиобщинска собственост.
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.№ 168-353-2 от 17.02.2017г. от
,.СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД с управител Георги Попов - пълномощник Денчо Тодоров
Харизанов с искане за разглеждане на проект на ПУП- парцеларни планове на довеждащ
водопровод и открит отводнителен канал в землището на село Енина.
Общински съвет Казанлък с Решение №306 от 30.11.2016г е разрешил възлагане
изработката на ПУП- парцеларен план за довеждащ водопровод и отводнителен канал за
нуждите на рибарник в поземлен имот с идентификатор №27499.501.3164, в землище
село Енина, квартал 36А, урегулиран поземлен имот Ш-3164-..за рибарник“.
Довеждащият подземен водопровод се предвижда
да е с начало съществуващо
водохващане на р.Енинска до имота на възложителя паралелно на съществуващ селски
водопровод за напояване изграден от етернитови тръби.
Съгласно проектното трасе ще се засегнат следните ПИ извън урбанизираната територия:
№323.10-,.др.вид дървопроизводителна гора" в местност „Чиличето“-държавана
собственост; №323.384-„др.вид земеделска земя"-стопанисвано от общината; №324.10„просека"
в
местност
„Боаза"-държавна
собственост;
№324.11-„др.вид
дървопроизводителна гора" в местност .,Юзината"-държавана собственост. Показано е
трасето на довеждащия водопровод и в урбанизираната територия, в която се засягат
следните ПИ: №501.114; №501.2118; №501.2121; №501.2258; №501.3163-частна
собственост; №501.2120-водоем, публична общинска и №501.3051-за второстепенна
улица- публична общинска собственост. Общата дължина на трасето в и извън
урбанизираната тепитория е около 1403 м.
За отвеждане на водите от рибарник в ПИ с идентификатор №27499.501.3164 е
необходимо да се изгради отводнителен канал предвиден като открит с ширина 1.0 м до
заустване отново в р.Енинска. Не се предвижда изграждане на сервитутни ивици при
осигурени обслужващи пътища. Съгласно регистър засегнати имоти, трасето на открития
отводнителен канал извън урбанизирала територия е с приблизителна дължина 1822м в
местности „Каделкова чешма", „Оградата“ и „Средния път". Същото засяга следните ПИ
общинска собственост извън урбанизираната територия: №56.262-„за местен път"общинска собственост; №135.114, №170.113, №170.119 №171.117, №173.204, №174.44,
№196.189 - „за селскостопански,горски ведомствен път"; №75.483, №171.470, №196.409 и
№196.410-„пасища" и в урбанизираната територия второстепенна улица № 501.3071.
Общата дължина на трасето в и извън урбанизираната тепитория е около 1832 м.
Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител за учредяване на правото на
прокарване, съгласно изискванията за прокарването на отклонения от общите мрежи и
съоръжения да не се препятства установения начин на тр.ползване на имотите
/ чл.193, ал.5 от ЗУТ/. Предложената пазарна оценка за сервитутна площ от 369кв.м е в
размер на 1008/ хиляда и осем лв/ лв.

Във връзка с преминаването през поземлени имоти „пасище,мера“ е необходимо одобряването е с
мнозинство 2/3 от общия брой съветници.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е обнародвано съобщение в неофициалния раздел на
Държавен вестник бр.21 от 10.03.2017.
Парцеларните планове са одобрени наОЕСУТ е Протокол № 07 от 06.07. 2017г
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, и чл.108
и 129,ал.1 от ЗУТ и 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ
РЕШИ:
1.Одобрява подробни устройствени планове - парцеларни планове на довеждащ
водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в поземлен имот с
идентификатор №27499.501.3164 квартал 36А, урегулиран поземлен имот Ш-3164-„за
рибарник“, преминаващи през следните ПИ в землище село Енина, Община Казанлък:
1.1- за водопровода: -№323.10-„др.вид дървопроизводителна гора“ в местност
„Чиличето“-държавана собственост; №323.384-„др.вид земеделска земя“-стопанисвано
от общината; -№324.10- просека“ в местност „Боаза“-държавна собственост; - №324.11„др.вид дървопроизводителна гора“ в местност „Юзината“-държавана собственост; с
обща дължина 1006.86м извън населеното място. В населеното място същият ще
преминава през ПИ с идентификатори №501.114; №501.2118; №501.2121 №501.2258 „ниско застрояване“; №501.2120-„водоем“-публична общинска собственост ;
№501.3051 -„второстепенна улица“
1.2- за отводнителния канал - за „местен път“- №56.262; „пасище“-местност „Каделкова
чешма“- №75.483; за „селскостопански горски ведомствен път“- №135.114, №170.113,
№170.119, №171.117, №173.204, №174.44, №196.189; „пасища“-местност „Оградата“170.450, №171.470; „пасища“- местност „Средния път“ - №196.409, №196.410 с
дължина 1821.94м извън населеното място. В населеното място същият ще преминава
през ПИ с идентификатори №501.3071—„второстепенна улица“.
2. Определя пазарна цена на право на прокарване в регулацията и в землището на село
Енина:
2.1-на водопровод през ПИ: №323.384-„др.вид земеделска земя“ - с дължина 22.37 и
сервитут 19кв.м; №501.114-урбанизирана територия, неустановена собственостдължина 15.75м и сервитут 13кв.м; №501.2118- урбанизирана територия, неустановена
собственост-15.75м 13кв.м; №501.2121-урбанизирана територия, неустановена
собственост- дължина 8.68м и сервитут 7кв.м;
2.2.-на открит отводнителен канал през ПИ:№75.483-„пасище“-общинска собственост с
дължина 29.71м и със сервитут ЗО.Окв.м; :№170.450-„пасище“-общинска собственост
/земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/ с дължина 149.32м и със сервитут 149кв.м; : №171.47„пасище“-общинска собственост/земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/ с дължина 75.41 м и със
сервитут 75кв.м; №196.409-„пасище“-общинска собственост с дължина 16.22м и със
сервитут 16кв.м; №196.41 -,,пасище“-общинска собственост с дължина 40.26м и със
сервитут 40.0кв.м
Препоръчителна пазарна стойност на прокарване на довеждащ водопровод и открит
отводнителен канал към рибарник с идентификатор №27400.501.3164 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на село Енина в размер на 1008лв /хилядя и осем лв/без
ДДС
4.Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за безсрочно,
възмездно учредяване на право на прокарване през описаните в т.З ПИ и да организира
вписването му по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост
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и в публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имотиобщинска собственост.
АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД с управител Георги
възложители

Попов-# качеството си на

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 па 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.
Настоящият акт може да се обжалва в 14 дневен срок пред Административен съд Стара Загора
В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в
ДВ.

Приложения:
1. Копие от заявления вх.№ .№168-353-2 от 17.02.2017г..;
2. Копие на Решение №306 от 30.11.2016г;
3. Копие на пълномощно;
4. Копие от Скици -1 бр.;
5. ПУП-Парцеларен план водопровод;
6. Регистър на засегнатите имоти;
7. Парцеларен план на отводнителен канал за землището на село Енина;
8. Копие на регистър имоти на трасето на отводнителен канал;
9. Копия на три броя споразумения;
10. Копие на КОС 01-2855 РИОСВ;
11. Копие на пазарна оценка;
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З А Я В Л Е Н И Е
за разглеждане на проект на ОЕСУТ
Заявител : Денчо Тодоров Харизанов
(име, презиме, фамилия)

в качеството на пълномощник на Георги Мирков Попов, управител
(собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

на « СУПЕРАБРАЗИВ» ЕООД

БУЛСТАТ 833030546

(юридическо лице/едноличен търговец)

постоянен адрес/седалище гр.Крън, ул.»Работническа“ № 2А
(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за връзка............................................
Заявител.
(име, презиме, фамилия)

в качеството на,
(собственик, управит ел, т лномоирт к, собственик на фирма и т.н)

.БУЛСТАТ.

на....................
(юридическо лице/ еоноличен търговец)

постоянен адрес/седалшце.
(община, населено място, жилищен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за връзка............................................
Господин главен архитект,
Заявявам искането си за разглеждане на проект на Парцеларни планове на довеждаш водопровод и
открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в
землище на с. Енина, обш. К азанлъ к

Приложения:
1. Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП
2. Заявление за изменение на ГТУП
3. Разрешение за изработване на ПУП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
Препис!
РЕШЕНИЕ
№306
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.11.2016 г., Протокол № 16
Относно: ОС_830/10.11.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с
проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУЛ Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на
рибарник в Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в землище на с. Енина, общ.
Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация са постъпили
Заявления вх. №168-353-10 от 17.10.2016 г. от „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД с управител Георги
Попов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ водопровод и отводнителен канал за нуждите на рибарник в
Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164, в землище село Енина, квартал 36А,
Урегулиран поземлен имот Ш-З 164 - „за рибарник“. Довеждащият подземен водопровод се
предвижда да е с начало съществуващо водохващане на р. Енинска до имота на възложителя
паралелно на съществуващ селски водопровод за напояване изграден от етернитови тръби.
Съгласно приложената схема към заданието, проектното трасе ще засегне следните Поземлени
имоти извън урбанизираната територия: № 323.10 - „др. вид дървопроизводителна гора“ в местност
„Чиличето“ - държавана собственост; № 323.384 - „др. вид земеделска земя“ - стопанисвано от
общината; № 324.10 - „просека“ в местност „Боаза“ - държавна собственост; № 324.11 - „др.вид
дървопроизводителна гора“ в местност „Юзината“ - държавана собственост. Показано е трасето на
довеждащия водопровод и в урбанизираната територия, в която се засягат следните ПИ: №501.114;
№501.2118; №501.2121; №501.2258; №501.3163 - частна собственост; №501.2120 - водоем,
публична общинска и №501.3051 - за второстепенна улица - публична общинска собственост.
Общата дължина на трасето в и извън урбанизираната територия е около 1403 м.
За отвеждане на водите от рибарник в ПИ с идентификатор № 27499.501.3164 е необходимо да се
изгради отводнителен канал предвиден като открит с ширина 1.0 м до заустване отново в р.
Енинска. Не се предвижда изграждане на сервитутни ивици при осигурени обслужващи пътища.
Съгласно проектния регистър трасето на открития отводнителен канал е с приблизителна дължина
1822 м в местности „Каделкова чешма“, „Оградата“ и „Средния път“. Същото засяга следните ПИ
общинска собственост извън урбанизираната територия: № 56.262 - „за местен път“ - общинска
собственост; № 135.114, № 0170.113, №0 170.119 №171.117, №173.204, №174.44, №196.189 - „за
селскостопански, горски ведомствен път“; №75.483, №171.470, №196.409 и №196.410 - пасища и в
урбанизираната територия второстепенна улица № 501.3071
На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ Стара Загора - КОС- 01-2855 от 13.06.2016 г.
у
*
х
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"-------— - , г(съвет Казанлък
Решение Щ 106/30.11.2016 г.
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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. 1246, 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. 1246, ал. 1 във връзка с чл. 108 от ЗУТ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ,
Р Е ШИ :
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробни устройствени планове - Парцеларни
планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в
Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164, в землище село Енина.
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; „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД с управител Георги
Попов - в качеството си на възложител.
Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинал:
ПРОТОКОЛИСТ:
(Гл. спец. Д

Общински съвет —Казанлък
Решение № 306/30.11.2016 г.
Страница 2 о т 2
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П Ъ Л Н О М О Щ Н О
писаният: ГЕОРГИ МИРКОВ ПОПОВ, ЕГН:
, АДРЕС:
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 16 ВХ. А ЕТ. 5 АП. 22, Ж :
.ЗАГОРА, в качеството си на управител на „СУПЕР АБРАЗИВ” ЕООД,
БУЛСТАТ: 833030546, СЕДАЛИЩЕ: С. ЬСРЪН ОБЩ. КАЗАНЛЪК, РАБОТНИЧЕСКА
NO 2 А, ФД: 2717/1993 Г. НА ОС СТ ЗАГОРА

адрес:

Упълномощавам: ДЕНЧО ТОДОРОВ ХАРИЗАНОВ, ЕГН:
Казанлък, ул. “Ген. Скобелев” № 21, вх. Б, ет. 3 ал.
от МВР гр. Стара Загора,
СЪС

СЛЕДНИТЕ

22,

ЛК:

ПРАВА :

Да зак уп ува на името и за сметка на „СУПЕРАБРАЗИВ” ЕООД, при
цена и условия каквито договори, недвижими имоти, като предоставям избора на
имота на пълномощника. Да ме представлява в качеството ми на купувач, пред
продавача, респ. пред посредник (Агенция за недвижими имоти), Нотариус, при
сключването на предварителен договор за покупко - продажба, изповядването на
окончателната сделка за покупко - продажба и да заплати продажната цена на
продавача.
Да ме представлява пред всякакви държавни и общински органи на
власт
и
управление,
служби,
ведомства,
физически
и
юридически
лица във връзка със закупените на мое име имоти, да предпиема действия по
застрояване, респективно преустройство на имота и др.
Да ме представлява пред Електроснабдяване, ВиК, Данъчно подразделение
гр.Казанлък (респ. пред ТДД гр. Стара Загора) във връзка с откриването на мое име
на партиди за ел. енергия, водомер, да подава дан.декларации, заплаща данъци и
т.н. касаещи закупеният на мое име недвижим имот,
Да ме представлява пред всички държавни и общински органи, включително
пред Данъчните органи, Служба по вписванията и Нотариус, като подпише
нотариалния акт и получи вписан препис от него, да декларира придобиването на
имота
Във връзка с предоставените му с настоящото пълномощно права ' предоставям възможността пълномощника да набавя, подписва и получава
съответните документи и книжа (молби, предварителен договор, нотариален акт,
декларации, заявления, жалби и др.) за извършване на предвидените в
пълномощното правни и фактически действия.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

На 04.04.2016 г., ПЕТРАНКА КУЦАРОВА, нотариус в район PC Казанлък с per. № 100 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ МИРКОВ ПОПОВ, ЕГН:
, А Д РЕС: КАЗАНЛЪК - Като управител на
СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД, ЕИК: 833030546^-е^Ш ЕрЕъТР. КРЪН ОБЩ. КАЗАНЛЪК Упъпномощител
Per. №2183(
ПОМОЩНИ^^ОТА^1<рбТ Стефкй %щарова

— < Ф >/

На 04.04.2016 г„ ПЕТРАНКА КУЦАРОВА, нотари*
Нотариалната камара, удостоверявам съдър
ГЕОРГИ МИРКОВ ПОПОВ, ЕГН:
Per. №2184
Том:1
Акт:58
/<£*/'

в район P C Казанлък с per. № 100 на
|а този документ, представен ми от:
!АНЛЪК - Лринрсутел
Е ^ н а такса:

О / Це©?8
ПОМОЩНИ^НЧ015!Ч^8?Стеф

уцарова

лгенапя по геодезия,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

С о фия 1618, кв. П а в л о во , va K/Wc a a a № t
02/818 83 83, ф а к с : 02/955 53 33

т е л .:

A C A D @ C A D A S T R E .B G • W W W .C A D A S T R E .flG

Сф. 1 от 1"

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ' №1,042/622113; 621307,
stara.zagora@cadastre .bg, БУЛСТАТ.130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

№ 15-412257-24.09.2015 г.
Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3164
С. Енина, общ. Казанлък, обп. С та р а Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени съ с З ап о вед РД-18-97/30.12.2009 г.
на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЕН Д И Р Е К Т О Р Н А А ГК К
Последно изменение съ с заповед: няма издадена зап овед за изм енение в КККР
Адрес на поземления имот: с. Енина
Площ: 3978 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Рибарник
Координатна система БГС2005

М 1:1000
Стар идентификатор: 27499.501.3152
Съседи: 27499.501.3071, 27499.501.3163, 27499.501.3121, 27499.501.3165
Собственици:
1. 833030546, "С У П Е Р А Б Р А З И В " Е О О Д
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Няма документ за.собственост

Скица № 15-41г2257-24;09.2015 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01 -279212-23.09.2015 г.

)

)

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ,
обект:„Външен водопровод и отводняване на кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък,
изградени от "Суперабразив" ЕООД”
ЧАСТ „ВОДОПРОВОД”, с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Площ на
имот в
/дка/

Площ за
отчуждаване или
вменяване иа
ограничено вещно
право /сервитут/
дка

Вид собственост

Собственици

Адреси
собственици

ЕГН/
Булстат

Дължина на
трасето в
метри

791.106

0.127

Държавна частна

МЗГ-ДЛ

с.ЕНИНА

Г0Ю993

151.40

2.505

0.019

Стопанисвано от
общината

ЗЕМИ ПО
ЧЛ.19 ОТ
ЗСПЗЗ

с.ЕНИНА

Ю888

22.37

Номер
на имот

Вид територия по
предназначение

Начин на трайно
ползване

Местност

323.10

Горска територия

Друг вид
дървопроизводителн
а гора

ЧИЛИЧЕТО

323.384

Земеделска
територия

Друг вид земеделска
земя

324.10

Горска територия

Просека

БОАЗА

12.465

0.055

Държавна частна

МЗГ-ДЛ

с.ЕНИНА

Г0Ю993

66.10

324.11

Горска територия

Друг ВИД
дървопроизводителн
а гора

ЮЗИНАТА

575.026

0.647

Държавна частна

МЗГ-ДЛ

с.ЕНИНА

Г0Ю993

767.04

501.114

Урбанизирана
територия

Ниско застрояване
(до 10 м)

0.989

0.013

Неустановена

15.75

501.2118

Урбанизирана
територия

Ниско застрояване
(до 10 м)

0.775

0.020

Неустановена

23.59

501.2120

Урбанизирана
територия

Водоем

1.309

0.012

Общинска
публична

501.2121

Урбанизирана
територия

Ниско застрояване
(до 10 м)

0.399

0.007

Неустановена

8.68

501.2258

Урбанизирана
територия

Ниско застрояване
(до 10 м)

0.022

0.004

Частна

5.05

Кат

Регистряц:)циан 02332
!юк. Aj/ATD-ПИЙ/

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

КАМАРА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

НИКОЛОВш л т
П Л Ю

ПРАВОСПОСОБНОСТ п

I дата/
ЗИЯ И КАДАСТЪР

гр.КАЗАНЛЪК,
ул.“Розова
долина“ № 6

000817778

14.36

.1

1

)

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ,
обект:„Външен водопровод и отводняване на кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък,
изградени от "Суперабразив" ЕООД”
ЧАСТ „ВОДОПРОВОД”, с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

501.3051

Урбанизирана
територия

За второстепенна
улица

3.813

0.170

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр.КАЗАНЛЪК,
ул.“Розова
долина“ № 6

000817778

202.56

501.3163

Урбанизирана
територия

Ниско застрояване
(до 10 м)

7.643

0.107

Частна

"СУПЕРАБРА
ЗИВ" ЕООД

гр. КРЪН,
ул."РАБОТНИЧЕ
СКА' № 2А

833030546

126.84

Общо:

1.181

Общо:

1403.71

[ЗПЪЛНИТЕЛ:
„Г^обал Гео” ЕООД

Изработил :.„л......./шш.А. Даскалов/
г за правоспособност:
Заковед № РД-652/2001 год.

30.09.2015 год.
гр. Стара Загора

3163

Изпълнител
Изработил:

"ГЛОБАЛ ГЕО"ЕООД
инж. А . ДаскалоВ

д о к .за п р а В о с п о с о б н о с тз а п о В е д в 5 2 /1 9 .0 7 .2 0 0 1 в .

СъвласуВал
ч а с т ВиК

и н ж . Илия ПандеВ

Съгласувал

и н ж . Дияна БалеВа
Н ачалник С Г К К -зр .С та р а З а го р а

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГк. ГИТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТJ^APTA И РЕГИСТРИ,
обект:„Външен водопровод и отводняване на кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък, изградено от "Суперабразив" ЕООД”
ЧАСТ „ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ”
с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Номер на
имот

Вид
територия
по
предназначе
ние

Начин на
трайно
ползване

Местност

Ка
т

Площ
на имот
в /дка/

Площ за отчуждаване
или вменяване на
ограничено вещно
право /сервитут/ дка

Собственици

Адреси
собственици

ЕГН/
Булстат

Дължина
на
трасето в
метри

10

П

12

Общинска
публична
Общинска
частна

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК
ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6
гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

24.10

000817778

29.71

Вид
собственост
8

56.262
75.483

Територия за
транспорт
Земеделска
територия

За местен път
Пасище

КАДЕЛКОВ
А ЧЕШМА

За
селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път
За
селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път
За
селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път

135.114

Земеделска
територия

170.113

Земеделска
територия

170.119

Земеделска
територия

170.450

Земеделска
територия

Пасище

171 117

Земеделска
територия

За
селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път

171.470

Земеделска
територия

Пасище

173.204

Земеделска
територия

За
селскостопанс

ОГРАДАТА

ОГРАДАТА

36.032

0.024

1.225

0.030

1.011

0.126

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

125.50

0.744

0.006

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

5.82

0.918

0.006

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

5.86

4.230

0.149

Стопанисвано
от общината

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19
ОТЗСПЗЗ

с.ЕНИНА

5.799

0.740

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

0.621

0.075

Стопанисвано
от общината

ЗЕМИ ПО ЧЛ.19
ОТЗСПЗЗ

с.ЕНИНА

АН

___ОШИНА

Общинска
публична

яма HCTi'f
iLHPi № oj-am J

инж. Штолйй 1

ПИКОЛО/

КАЗАНЛЪК

Кл

!
1 #Е~ V

I I' ‘

Т

'

м

"

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

ПО ГЕОДЕЗИЯ
Регистр^иочен/Са: 0057 4
инж^натга^икопоз^
( Даскалов
х х ...... ...............
/ ПЯТА/

149.32

000817778

740.04

75.41

000817778

344.60

РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ ОТ КАДАСТРАЛНАТ A APIA И РЕГИСТРИ,
обект:„Вьншен водопровод и отводняване на кв. 36А по плана на с. Енина, общ. Казанлък, изградено от "Суперабразив" ЕООД”
ЧАСТ „ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ”
с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

174.44

Земеделска
територия

196.189

Земеделска
територия

196.409
196.410
501.3071

Земеделска
територия
Земеделска
територия
Урбанизиран
а територия

ки,горски,
ведомствен
път
За
селскостопанс
ки,горски,
ведомствен
път
За
селскостопанс
ки, горски,
ведомствен
път
Пасище
Пасище
За
второстепенна
улица

СРЕДНИЯ
ПЪТ
СРЕДНИЯ
ПЪТ

1.548

0.260

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

259.71

5.393

0.005

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

5.39

24.255

0.016

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6
гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

16.22

0.040

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК
ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

000817778

8.854

Общинска
частна
Общинска
частна

000817778

40.26

9.020

0.011

Общинска
публична

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

гр. Казанлък, ул.
Розова долина № 6

000817778

10.53

ОБЩО;

1.832

ОБЩО:

1832.47

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Гдвбал Гео” ЕООД

Изра!

.../инж.А. Даскалов/
Умеят за правоспособност:
Заповед № РД-652/2001 год.

30.09.2015 год.
гр. Стара Загора
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Щ^АПРОЙ^Ш

Регистрационен № прмо
нр< АНАТОЯИЙ
Н И К ^О В ^|^^ ало В 1
*3^(АПР^АОСПОСОБНОСТ

СПОРАЗУМЕНИЕ
IC -f '
, *7/
у
/< ^ н е с 13.01.2015 г. в гр. Казанлък , между : Боряна Колева
Вд^б6^ухарова,ЕГН
, като собственик на следния недвижим имот:
-Жилищна сграда, построена в общинско място с отстъпено право на
строеж, в поземлен имот с идентификатор 27499 .501.114,
представляващо У ПИ III-114 в кв. 32 по плана на с.Енина, общ. Казанлък
и
Георги Мирков Попов с ЕГН
, като Управител на Суперабразив
ЕООД, собственик на недвижим имот: "Приемна сграда на "Суперабразив"
ЕООД, представляващ УПИ 3144 в кв. 35 А, по плана на с. Енина, се
подписа това споразумение, както следва:
Боряна Колева Кожухарова дава съгласие на Георги Мирков Попов да
прокара през дворното място/ в северния му край, над съществуващата в
момента ограда/ тръба за напояване, като с настоящото споразумение се
задължава да не пречи на собственика на тръбата да я експлоатира,
включително да извършва ремонтна дейност по нея.
Георги Попов се задължава да не създава пречки на собственика на имота
Боряна Колева Кожухарова относно поливането на дворното място,
намиращо се на юг от съществуващата в момента ограда, както и да
осигури спокойно и безопасно ползване на тръбата. Ако е необходимо да
се извършат някакви действия по поддържането и , те са за сметка на
Георги Попов.
Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра - по един за всеки
от страните

На 19.01.2015 г., П ЕТРАН КА КУЦ АРО ВА. нотт^ У^ ^ зайон PC Казанлък с per. № 100 на
Нотариалната камара, удостоверявадТрадй+гежс^й^^този документ, положени от:
БО Р Я Н А КО ЛЕВА КО Ж УХАРО ВА, Щ *
В Д р Е С : ГР. КАЗАНЛЪК - Страна
ГЕО РГИ М И РКО В ПОПОВ, ЕГН: •
^ ^ Е С М & З А Н Л Ъ К - Като управител на
С У П Е Р А Б Р А З И В ЕООД, Б У Л С П Ф £ з Щ $ Ф & , С Е ^ Ш В Д Е : ГР. КРЪН О^Щ. КАЗАНЛЪК - Страна
Per. № 336

Е ^ ъ б р З н а та ке а Г"

_______________________ П О М О Щ И Т ^ у Ш ^ А Р Ш 1^: СтеЗрка Куцарова
" , - С / , T/i

-■

/ I
V

U J J J _______

СПОРАЗУМЕНИЕ

>.!/!/в гр. Казанлък , между : Георги Господинов Панчев

с ЕГН
като собственик на следния недвижим имот : Жилищна
сграда, построена в общинско място с отстъпено право на строеж,
представляващо УПИ IV - СОНС в кв. 32 с идентификатор 27499.501.2118
по плана на село Енина, община Казанлък
и
Георги Мирков Попов с ЕГН
като Управител на Суперабразив
ЕООД, собственик на недвижим имот: "Приемна сграда на "Суперабразив"
ЕООД, представляващ УПИ 3144 в кв. 35 А, по плана на с. Енина, се
подписа това споразумение, както следва:
Георги Господинов Панчев дава съгласие на Георги Мирков Попов да
прокара през дворното място/ в северния му край, над съществуващата в
момента ограда/ тръба за напояване, като с настоящото споразумение се
задължава да не пречи на собственика на тръбата да я експлоатира,
включително да извършва ремонтна дейност по нея.
Георги Попов се задължава да не създава пречки на собственика на имота
Георги Панчев относно поливането на дворното място, намиращо се на юг
от съществуващата в момента ограда, както и да осигури спокойно и
безопасно ползване на тръбата. Ако е необходимо да се извършат някакви
действия по поддържането и , те са за сметка на Георги Попов.
Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра - по един за всеки
от страните
Споразумели се:
Георги Господинов Панч
Георги Мирков Попов

На 20.01.2015 г., ПЕТРАНКА КУЦАРОВА, нотариус в район PQ Казанлък с per. № 100 на
rjyieHT, п
о л о ж е н и от:
Нотариалната камара, удостоверявам подписите-вяЛ^т^зьс^ку^ент,
положени
от.
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПАНЧЕВ, ЕГН:
ГЕОРГИ МИРКОВ ПОПОВ, ЕГН:
/К£г6>у г р й я ? ^ н|\
.
83303054^/СТ$!Йа: ,
СУПЕРАБРАЗИВ ЕООД, БУЛСТАТ: 833
Per. № 343
Събрана
Tfljcia:
Съб|
•

\

г/С Гг-.

СПОРАЗУМЕНИЕ

..тгМи. в гр. Казанлък , между : Стоян Асенов Петров, с

ЕГН
, като собственик на следния недвижим имот : Жилищна
сграда, построена в общинско място с отстъпено право на строеж, с
идентификатор 27499. 501.2258, представляващо УПИ V в кв.32, по
плана на с.Енина, общ. Казанлък
и
Георги М ирков Попов с ЕГН
, като Управител на Суперабразив
ЕООД, собственик на недвижим имот: "Приемна сграда на "Суперабразив"
ЕООД, представляващ УПИ 3144 в кв. 35 А, по плана на с. Енина, се
подписа това споразумение, както следва:
Стоян Асенов Петров, дава съгласие на Георги Мирков Попов да прокара
през дворното място/ в северния му край, над съществуващата в момента
ограда/ тръба за напояване, като с настоящото споразумение се задължава
да не пречи на собственика на тръбата да я експлоатира, включително да
извършва ремонтна дейност по нея.
Георги Попов се задължава да не създава пречки на собственика на имота
Стоян Асенов Петров относно поливането на дворното място, намиращо се
на юг от съществуващата в момента ограда, както и да осигури спокойно и
безопасно ползване на тръбата. Ако е необходимо да се извършат някакви
действия по поддържането и , те са за сметка на Георги Попов.
Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра - по един за всеки
от страните
Споразумели се:

■^

Стоян Асенов Петров
Георги Мирков Попов

На 16.01.2015 г., ПЕТРАНКА КУЦАРОВА, но
Нотариалната камара, удостоверявам подт
СТОЯН АСЕНОВ ПЕТРОВ, ЕГН:
ГЕОРГИ МИРКОВ ПОПОВ, ЕГН: .
Събрана
Per. № 268
ПОМОЩНИК- НОТА

t

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Минист ерство на о к ол на т а среда и водите
Р еги о н ал н а инспекц ия п о о ко л н а та ср е д а и в о д и те -С та р а Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС- 01 - 2855
.........

ДО
„СУПЕРАБРАЗИВ” ЕООД
ГР КРЪН
ОБЩ. КАЗАНЛЪК
УЛ. ,Д»АБОТНИЧЕСКА”№2

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на довеждащ
водопровод и отводнителен канал” за нуждите на рибарник в имот № 27499.501.3164
землището на с. Енина, общ. Казанлък.

'

За инвестиционното предложение за „Изграждане на рибарник и свободно
отглеждане на риба в ПИ с идентификатор № 27499.501.3164 в землището на с. Енина,
общ. Казанлък” е проведена процедура по реда на глава шеста раздел трети на Закона
за опазване на околната среда с издадено Решение № СЗ-38-ГЕР/2016г.за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Настоящето инвестиционно предложение е свързано с изграждане на довеждащ
водопровод за захранване на рибарника и отводнителен канал за отвеждане на водата.
Водоснабдяването и отвеждането на вода ще бъде от и в наблизо преминаващата река
Енинска. Съгласно становище на Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр.
Пловдив с изх. № КД-04-405/01.02.2016г. инвестиционното предложение е допустимо
от гледна точка на Плана за управление на речните басейни на ИБР постигане целите
на околната среда и водите. За повърхностното водно тяло няма предвидени забрани и
ограничения за дейности от характера на настоящето инвестиционно предложение.
Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел П1 от Глава шеста
“Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за
опазване на околната среда и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че инвестиционното
Ви предложение не попада в приложното поле на ЗООС (Приложение № 1 и 2) за
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. За реализацията
на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо мотивирано решение
за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху
околната среда.
Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 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, проекта и инвестиционни предложения с
предмета и целите 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, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за
инвестиционното предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на Глава втора от Наредбата за ОС, поради следните мотиви:
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: officeffl)stz .riew .e-oov.bo

1. Трасетата предмет на инвестиционното предложение(ИП), не засяга защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
2. Водохващането попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) 33,.Централен Балкан-Буфер” с код BG
0001493 . }
3. Отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма
вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата
„Натура 2000“.
4. Не се очаква фрагментиране и увреждане на местообитания, предмет на
опазване в защитените зони.
Напомняме ви, че съгласно чл. 44, ал. 1 и чл. 46 ал. 2 от Закона за водите,
ползването на водния обект за водоснабдяване и заустване, както и свободното
отглеждането на риба подлежат на разрешителен режим

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.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара

28/10.05.2017

ПАЗАРНА ОЦЕНКА
на
Правото на прокарване на довеждащ водопровод и открит
отводнителен канал за нуждете на рибарник в полза на поземлен
имот с идентификатор 27400.501.3164 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Енина, Община Казанлък

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ________________________________ 1008лв.
(хиляда и осем лева)

Възложител: Община Казанлък
Оценител: Боряна М ънева

10.5.2017 г.
Казанлък

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Описание на заданието
Настоящата разработка представя резултатите от оценката на: : Правото на прокарване
на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждете на рибарник в полза
на поземлен имот с идентификатор 27400.501.3164 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Енина, Община Казанлък
Оценка на ограниченото вещно право върху сервитутна ивица с площ от 369кв.м.
от имоти частна общинска собственост, както следва:
1) Довеждащ водопровод:
вид територия по
предназначение

имот
323.384

Зем еделска територия
Урбанизирана
територия
Урбанизирана
територия
Урбанизирана
територия

501.114
501.2118
501.2121
;

НТП
друг вид
зем еделска земя
ниско застрояване
до 1Ом.
ниско застрояване
до 10м.
ниско застрояване
до 10м.
Общо

сервитутна дълж иш на трасето
площ (кв.м.)
в м.
19
13
20

22,37
15,75
23,59

7

8,68

59

70,39

2) Открит водопроводен канал:
имот
75.483
170.450
171.470
196.409
196.410

вид територия
Зем еделска
Зем еделска
Зем еделска
Зем еделска
Зем еделска

територия
територия
територия
територия
територия

НТП
пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
общо

сервитутна площ
дължина на трасето
(кв.м.)
30
29,71
149
14932
75,41
75
16
1632
40
40,26
310,92
310

Възложител: Община Казанлък
Договор № Д 06 - 54/09.05.2017г.
Оценител: инж. Боряна Веселинова Мънева
Цел на оценката: Определяне справедливата пазарна стойност на правото на
прокарване с цел учредяване на ограничено вещно право.
Методи на оценка: В настоящата оценка са приложени Стандартите за бизнес
оценяване, одобрени от Агенцията за приватизация.
Дата на изготвяне на оценката: 10.05.2017г
Валутен курс на БНБ към датата на оценката: 1 EU R = 1,95583 лв.
1.2. Ограничителни условия
Настоящата оценка и заключението за крайната стойност са определени при следните
ограничителни условия и допускания:

2

•

•
•
•

Оценителят не предявява никакви претенции към оценявания недвижим имот, което
би могло по какъвто и да е начин да засегне обективността на оценката във всеки
настоящ и бъдещ момент за срока на валидност на оценката.
Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по никакъв начин с
оценката, дадена в този доклад.
Изходната информация относно оценявания обект е предоставена от Възложителя и
собственика на имота и се приема от изпълнителя за вярна и надеждна.
Срокът на валидност на оценката е шест месеца от датата на изготвянето й.

1.3. Информационни източници
Оценката е изготвена на базата изходната информация, предоставена от Възложителя.
Използваните информационни източници са следните:
•S
Решение № 306 - даване на разрешение за възлагане на изработката на ПУП;
S
Копие от ПУП —ВиК схеми външен водопровод и отводняване на кв. 36А по
плана на село Енина;
•S
Обяснителна записка към ПУП - ВиК схеми външен водопровод и отводняване
на кв. 36А по плана на село Енина;
•S
Информация за пазара на недвижими имоти в района на оценявания обект
•S
Досегашен опит и наличната база данни на оценителя
2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ
2.1.
Местоположение
Имотите се намират североизточно от центъра на населеното място.
Обект на оценка в настоящият доклад е сервитутно право на прокарване за довеждащ
водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в ПИ с
идентификатор 27499.501.3164 в землището на село Енина.
Поземлен имот 27499.501.3164, област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина, вид собств. Частна, вид територия
Урбанизирана, НТП Рибарник, площ 3978 кв.м.,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
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имот
75.483
170.450
171.470
196.409
196.410

ввд територия

нтп

Земеделска територия
Земеделска територия
Земеделска територия
Земеделска територия
Земеделска територия

пасище
пасище
пасише
пасище
пасище
общо

сервигутна
площ (кв.м.)
30
149
75
16
40
310

дължина на трасето
29,71
149,32
75,41
16,22
40,26
310,92

В настоящата оценка е използвана информация от Агенции за недвижими имоти
в Община Казанлък интернет сайт imot.bg.; Казанлък.ком.
За еталонни са подбрани имоти с подобни характеристики.
След направените пазарни проучвания за продажба на земя в строителни
граници на село Енина, се налагат следните изводи:
- урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство се офептират в
диапазон: 35- 45лв/кв.м.. Осреднена стойност на земята - 40лв/кв.м.;
- земеделска земя в района се офертира,средно за 650лв/дка.
3.2.
Определяне на пазарната стойност на правото на прокарване
изведено във функция от сравнителната пазарна стойност на земята.
Правото на прокарване е поземлен сервитут, тежест, наложена върху един
недвижим имот за служенето и в полза на друг недвижим имот. Сервитутът поставя
един имот в зависимост от друг. Собственикът на господстващия имот трябва да
упражнява така тежестта, че тя да се отразява възможно най-малко на служещия имот.
Предвид разположението на провода, спрямо конфигурацията на имотите са приети
следните стойности:
Прокарванена на водопровод 0 225 ПЕВП, изпълнен с полиетиленови тръпи с
висока плътност през урбанизираната територия. Стойността на сервитута е приета
50% от стойността на земята.
вид територия по
сервигутна
имот
стойност (лв/кв.м.) ПС /сервитут (лв)
предназначение
площ (кв.м.)
323.384
501.114
501.2118
501.2121

Земеделска територия
Урбанизират
територия
Урбанизирана
територия
Урбанизирана
територии
ОБЩО

19

033 лв.

6 лв.

13

20,00 лв.

260 лв.

20

20,00 лв.

400 лв.

7

20,00 лв.

140 лв.

59_____1________________

806 лв.

Прокарване на открит отводнителен канал с условно чиста вода, ширина на канала
1,00м до заустване в р. Енинска. Трасето на отводнителния канал преминава през
земеделска територия, имотите са с начин на трайно ползване - ниви. Стойността на
сервитута - правото на прокарване е прието 100% от осреднената стойност на земята

Площта на ограниченото вещно право за прокарване на трасето на довеждащият
водопровод и отвеждащият открит канал е доказано в изготвена проектна
документация.
2.2. Правен статут
Правният статут на обслужващите имоти не е изяснен. Не са предоставени документи
изясняващи правното им съответствие.
3. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ПРАВОТО НА
ПРЕМИНАВАНЕ
Право на прокарване - ceveumvm: тежест, наложена върху един недвижим имот за
служенето и в полза на друг недвижим имот - господстващ имот в чиято полза е
учреден сервитутът и който се ползва от сервитута и служещ имот, който е обременен
със сервитут.
Сервитутът поставя един имот в зависимост от друг.
3.1. Определяне на пазарната стойност на земята - лв/м2
Методът на сравнителната стойност се прилага при оценката на земята и се базира на
информация за действително извършени продажби или оферти за продажби на подобни
имоти, с характеристики близки до тези на оценявания имот като: големина на парцела,
степен на застрояване, местоположение, степен на изграденост на елементите на
комплексното обществено обслужване, инженерна инфраструктура, степен на
транспортна достъпност, екологични условия, привлекателност на населеното място и
района.
Съгласно приложена ВиК схеми за външен водопровод и отводняване на кв. 36А
по плана на с. Енина, предвиденото трасе и сервитутна площ е както следва:
1) Довеждащ водопровод:
имот
323.384
501.114
501.2118
501.2121

вид територия по
предназначение
Зем еделска територия
Урбанизирана
територия
Урбанизирана
територия
Урбанизирана
територия

2) Открит водопроводен канал:

НТП
друг вид
зем еделска зем я
ниско застрояване
до 10м.
ниско застрояване
до 10м.
ниско застрояване
до 10м.
общо

сервитутна дължина на трасето
в м.
площ (кв.м.)
19
13
20

22,37
15,75
23,59

7

8,68

59

70,39

нтп

ИМОТ

75.483
170.450
171.470
196.409
196.410

пасище
пасище
пасище
пасище
пасище
ОБЩО

сервитутна
площ (кв.м.)
30
149
75
16
40
310

стойност (лв/кв.м.)

ПС /сервигут (лв)

0,65 лв.
0,65 лв.
0,65 лв.
0,65 лв.
0,65 лв.

19,50 лв.
96,85 лв.
48,75 лв.
10,40 лв.
26,00 лв.
202 лв.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Препоръчителна пазарна стойност на: Правото на прокарване на довеждащ
водопровод и открит отводнителен канал за нуждете на рибарник в полза на поземлен
имот с идентификатор 27400.501.3164 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Енина, Община Казанлък,
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТОЙНОСТ______________________________________1 008лв,
(хиляда и осем лева)

!Кз'мара на независимите оценители в българи»
Оцеимтелска правоспособност
несвижим» ««от*

ftntCTp. № 100100939 от 14.12.2009 гад.

Оценител:

Боряна Веселинова Мьнева

инж. Боряна Мънева
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Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПРОТОКОЛ
07

На 06.04.2017г. на основание Заповеди № 17 от
09.01.2014г. и 2495/24-11.2014
№312/13.02.2015, №153/26.01.2015,
№928/07.05.2015г и №21/06.01.2016г 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
ПУП - Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за
нуждите на рибарник в поземлен имот с идентификатор №27499.501.3164 в регулацията на
село Енина, собственост на „Суперабразив“ ЕООД - преминаващи през ПИ в землище село
Енина
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА РЕШЕНИЕ:
Приема ПУП - Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал
за нуждите на рибарник в поземлен имот с идентификатор №27499.501.3164 в регулацията
на село Енина, собственост на „Суперабразив“ ЕООД —преминаващи през ПИ в землище
село Енина

Техн.секретар на ОЕСУТ1 /
Инж.Добринка Караколева

