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от ГАЛИНА СТОЯНОВА -  Кмет на Община Катняък

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

ОТНОСНО:
1. Даване на разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план -  
план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата 
инфраструктура за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.331.461 от 1.4дка - с 
начин на трайно ползване „урбанизирана-за туристическа база,хижа“, местност 
„Бедек“, землище село Енина, община Казанлък с цел промяна предназначението на 
имота в за „хотелска база и производствена база за екологично чисти продукти
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. 168-2192-1#1/ 
20.07.2017г. от -  „ПЛАМСТЕП КЪМПАНИ“ ООД с управител Пенка Петрова 
Колева 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 Енина, община Казанлък за ПИ с 
идентификатор 27499.331.461 от 1.4дка при граници и съседи ПИ: №27499.331.472 - 
„туристическа база, хижа “ и №27499.331.743 - “пасище -държавна собственост“. 
Инвестиционния интерес на възложителите е да променят предназначението на имота 
от „туристическа база, хижа“ - в територия за „курорт и допълващи го дейности 
хотелска база и производствена база за екологично чисти продукти.“ В 
производствената база се предвижда да се извършва пакетиране на билкови продукти, 
ядки и бутилиране на изворна вода. На територията съществува водовземно 
съоръжение - каптиран извор “Бедек“/с идентификатор №27499.303.1/ с разрешително 
от БД “Източно-беломорски район“ - Пловдив № 31510550/ 2016г.

Съгласно проекта за ОУП на Община Казанлък инвестиционното намерение 
попада в зона Ок1 (рекреационна зона за курортни дейности със следните допустими 
показатели за застрояване: до 30% плътност на застрояване, 1.0 коефициент на 
интензивност, 50% минимално озеленяване и 10 м височина). Предложените 
градоустройствени показатели за застрояване са: до 10 м височина, 30% плътност на 
застрояване, 1.0 коефициент на интензивност, 50% минимална площ за озеленяване. 
До поземленият имот има съществуващ път с идентификатор №27499.331.681 и 
съществуващи електрозахранване и водоснабдяване.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е 
съгласувано с РИОСВ-Стара Загора-СЗ-7-ОС от 2017г.



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 подробен устройствен план — план 

за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура 
за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.331.461 от 1.4дка - с начин на трайно 
ползване „урбанизирана-за туристическа база, хижа“, местност „Бедек“, землище 
село Енина, община Казанлък с цел промяна предназначението на имота в за 
„хотелска база и приготвяне и предлагане на екологично чисти продукти 
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„ПЛАМСТЕП КЪМПАНИ“ ООД с управител Пенка Петрова Колева и с адрес за
коресподенция - гр.Казанлък, ж.к. "Изток“ бл.№14, вх.А,, an. 18

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 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 вх.№ 168-2192-1#1/ 20.07.2017г.;
2. Копие от Скица №15-635504-28.12.2016г ;
3. Копие на нотариален акт №175, т.П, дело 4386 /2010г.;
4. Задание за проектиране от възложителя и предложение за ПУП;
5. Копие от становище ца РИОСВ -  Стара Загора;

С уважени'
ГАЛИНА
Кмет на Община

Съгласували
арх.Георги Стоев, гл.архитект 
инж.Живка Узунчева-н-к отдел1 
Пламена Славенска, юрис консул 
Изготвил :инж. Добринка Караколева.’
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З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за изработване на 

подробен устройствен план по реда на чл. 124а, ал. 1 и 2 от ЗУТ

От: \..,С! . . ... /Q. f c z i z . . . . .fr.Inz.
(име, презиме, фамилия)

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

........................................ б у л с т а т ....У^>г̂ .<У.У!.<УУ У JP
(юридическо лице/ едноличен търговец)

в качеството на,

на ф

(име, презиме, фамилия)

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

н а ............................................................................................................ БУЛСТАТ....
(юридическо лш^е/ едноличен търговец)

т^щрес/седалище. .-.. УУтУ. м.. ... .V^. л .У.У..

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

«Т, * //у и  J

постоянен
....€ Л .,

телефон за връзка

Желая да ми/ни/ бъде издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план -  план 
за регулация и застрояване /план за регулация, план за застрояване/ работен устройствен план, 
парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии/ в обхват поземлени имоти:......... .................................. . .

..........  ............  ... ..............................кв...............р и - . . . Ш .2?  1 4 f ,  3 3 1 , 1-6-1
местност..... ..................................... . по плана на /в землището пб./с/.. ................i.....
за . . / . t t r  /У У О..Г. / ? 3 ............................................................................

Приложения:
( \)  Документ за собственост копие......................................................................................................................
^Задани е на основание чл. 124, ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ: обосновава необходимостта от

Сработването на плана -  какво ще се проектира, териториален обхват, идеен проект или схема на обекта. 
Скица на имота № ..............._ „ .../v *...,.............г.

ЗАЯВИТЕЛИ:!.

Срок - 30 дни
2ш • • 4 • I • * • • • • • • • • • ♦  *.« » • • • • ■ •  / И м »  • *

Такса: 30 лв.
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София 1618, кв. Павлово, va, Mvi 
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/95
ACAD @ CAD ASTRE .BG

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1 ,042/622113; 621907, 

stara zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-432955-01.09.2016 г.

Поземлен имот с 1 идентификатор 27499.331.461 

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 
Площ: 1400 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: За туристическа база, хижа

Номер по предходен план: 000461 
Съседи: 27499.331.472, 27499.331.7,43

Собственици:
1. 123740498, "ПЛАМСТЕП КЪМПАНИ" ООД
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Нотариален акт № 91 том XII per. 43 дело 25!07 от 15.09.2010г, издаден от Служба по вписванията 
гр. Казанлък

Сгради, които попадат върху имота
1. Сграда 27499.331.461.1: застроена площ 133 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Курортна, 
туристическа сграда

Скицатц-да)
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Нотариална такса по ЗННД Вписване по ЗС/ПВ

Удостоверяван
материален, интерес :

h i ritpj nvi

Пропорц.такса:..........................лв.
Обикн.такса:...............................лв,
Доп. Такса:............................ лв.
Всичко:........................................ лв.
Сметка № .............. о т .....'...... г.
Кв. № .................... о т ............ г. /

Службатго вписванията
ж А .3 ..........о т 15._-.09-. ?РШ г

IIВх. Рег.Ж.^
Акт №....У..... том 
Партидна книга: томА..^У../.:76тр. 
Такса за вписване по ЗДТ:

шййmi
ЛВ. ■

Кв. №..................о т ................г.
СЪДИЛ ПО ВПИСВАНИЯТАV

............

НОТАРИАЛЕН
за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ?ШОТ

№ ....Щ,..... т о м ......... per. № ............ дело № .............................. от 2010 год.

Днес, 15 септември 2010 година, пред мен Росица Буркова—Нотариус с 
район на действие — Казанлъшки районен съд, вписан в Нотариалната 
камара гр.София с рег.№ 097, в кантората ми в град Казанлък, се явиха :
1) ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ с ЕГН с ЛК №

на МВР-Ямбол, 2) ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА 
с ЕГН с ЛК № -. на МВР-Ямбол —

j двамата СЪПРУЗИ с пост. адрес гр.Ямбол ул.’’Търговска” № 34-Б-37,
! 3) ЕЛКА САШКОВА ПЕТКОВА с ЕГН с ЛК №
I на МВР-Ямбол с пост. адрес гр.Ямбол улТИв.Вазов” 10-3,
! заедно от една стпана -  ПРОДАВАЧИ ; и 4) ПЕНКА ПЕТРОВА КО

ЛЕВА с ЕГН ЛК № на МВР-Стара
Загора е пост. адрес гр .Казанлък ж.к.’’Изток” бл. 14 вх.А ет.6 ап.18, като 
Управител и ПРЕДСТАВИТЕЛ на Търговско дружество “ПЛАМСТЕП 
КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление град Казанлък | 
ул.’’Славянска” № 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията с ЕИК N° 123740498, от втора страна — КУПУВАЧ, и след 
като се уверих в тяхната самоличност, дееспособност и представителна 
власт, явилите се лица ми заявиха, че сключват следния договор за 
покупко-продажба на недвижим имот : i

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ, съпругата му ДЕСИСЛАВА ИВАНО
ВА ЖЕЛЕЗЧЕВА и ЕЛКА САШКОВА ПЕТКОВА продават на Търго
вско дружество “ПЛАМСТЕП КЪМПАНИ” ООД следния свой съсоб- 
ствен недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /П И / с идентификатор N° [ 
27499.331.461 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и j
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девет точка триста тридесет и едно точка четиристотин шестдесет и 
едно/ по кадастралната карта на село ЕНИНА, общ.Казанлък обл.Стара 
Загора, одобрена със заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изп. директор 
на АГКК, с адрес на ПИ : село ЕНИНА, площ : 1400 /хиляда и четири
стотин/ кв.метра, трайно предназначение на територията : Земеделска, 
начин на трайно ползване : Пасище, стар идентификатор : 000461 /чети
ристотин шестдесет и едно/, съседи ка ПИ : имот с идентификатор № 
27499.331.472 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет 
точка триста тридесет и едно точка четиристотин седемдесет и две/ и 
имот с идентификатор № 27499.331.743 /двадесет и седем хиляди чети
ристотин деветдесет и девет точка триста тридесет и едно точка седем
стотин четиридесет и три/ — съгласно приложената Скица № 8459/26.08. 
2010 г. на СГКК—rp.Стара Загора, заедно с построената в поземления 
имот СГРАДА с идентификатор N° 27499.331.461.1 /двадесет и седем 
хиляди четиристотин деветдесет и девет точка триста тридесет и едно 
точка четиристотин шестдесет и едно точка едно/ със застроена площ 
133 /сто тридесет и три/’ кв.метра, брой етажи 3 /три/, с предназначение ; 
Курортна, туристическа сграда, както и всичките други приращенин, 
съоръжения и подобрения върху имота и към сградата, който поземлен 
имот съгласно приложения документ за собственост - Договор № 54/26. 
07.2005 I. за покупко-продажба по чл.32 ал.1 т.1 от ЗПСК представлява 
ПОЗЕМЛЕН ИМ ОТ /ГШ/ N° 000461 /четиристотин шестдесет и първи/ 
до плана на землището на с.Енина общ.Казанлък — извън регулация, в 
местността “БЕДЕК”, с площ от 1,401 дка /един декар четиристотин и 
един кв.метра/, с начин на трайно ползване — Пасище, мера, категория 

; 6 /ш ест/, при граници : имот № 000472-туристическа база, имот № 000 
40/-пасище, мера на ДПФ, и построената в поземления имот масивна 

: двуетажна СГРАДА ХИЖА сьс сутерен и тавански етаж, сьс застроена 
' площ на сградата от 250 /двеста и петдесет/ кв.метра, за ПРОДАЖНА 
I ЦЕНА в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лева. Данъчната оценка 
/ на недвижимия имот е а размер на 61 716 /шестдесет и една хиляди се- 
•' демагогии и шестнадесет/ лева.
I И. ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА

7, Договорената продажна цена от 80 000 /осемдесет хиляди/ лева се
i заплаща от Купувача на Продавачите както следва :
: 2.1. В деня на сключване нд настоящия договор Купувачът е заплатил и 
;1 Продавачите са получили част от продажшзта цена в размер на сумата 
•| 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, която сума представлява задатък по 
|  договора.
f 2.2. Останалата част от продажната йена в размер 40 000 /четиридесет 
I хиляди/ лева се плаща ог Купувача на Продавачите по следния начин :
: а/ Купувачът заплаща на Продавача ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ су-

2
F
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гр.Лмбол, bic код DP131BGSP ; 
ЕЛКА. САШКОВА ПЕТКОВА

мата 10 000 /десет хиляди/ лева на 20 /двадесет/ равни месечни вноски 
по 500 /петстотин/ лева, дължими на I -во /първо/ число на месеца, счи
тано от 01.12.2010 /първи декември две хиляди и десета/ година, с падеж 
на последната вноска на 01.07.2012 /първи юли две хиляди и дванадесе- 

' та/ година. Плащанията се извършват по следната банкова сметка на 
Продавача — iban № BG 77 BPBI 7934 k 084 4297 01 при “Юробанк И Еф 
Джи България” АД гр.Ямбол] bic код BPBIBGSF ;
б) Купувачът заплаща на Продавача ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕ- 
ЗЧЕВА сумата 10 000 /десет хиляди/ лбва на 20 /двадесет/ равни месеч
ни вноски по 500 /петстотин/ лева, дължими на 1-во /първо/ число на 
месеца, считано от 01.12.2010 /първи декември две хиляди и десета/ 
година, с падеж на последната вноска на 01.07.2012 /първи юли две 
хиляди и дванадесета/ година Плащанията се извършват по следната 
банкова сметка на Продавача — iban № BG 82 BPBI 7934 1084 8826 01 
при “Юробанк И Еф Джи България” АД 
-в) Купувачът заплаща нн Продавача 
сумата 20 000 /двадесет хиляди/ лева йа 20 /двадесет/ равни месечни 
вноски по 1000 /хиляда/ лена, дължими на 1-во /първо/ число на месеца, 
считано от 01,12.2010 /първи декември |щ»е хиляди и десета/ година, с 
падеж ня последната вноска на| 01.07.2012 /първи юли две хиляди и два
надесета/ година. Плащанията се извършват по следната банкова смет
ка на Продавача — iban М BG 70 RZBB 9155 1052 5144 81 при “Райфай
зенбанк България” ЕАД гр .Ямбол, bic код RZBBBGSF,
2.3. При промени в банковите сметки Продавачите са длъжни незабавно 
да уведомят Купувача за това, а противен случай всички извършени от 
Купувача плащания по закрити или променени банкови сметки на Про
давачите ще се считат за иинре.Ценно и редовно изпълнени.

П1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА
3. При просрочие в лтлаичи-пто на месечни вноски по т.2.2 Купувачът 
дължи на Продавачите обезщетение за забава върху всяка просрочена 
вноска в размер на законната лихва. Лихвата се дължи за периода на 
забавата — считано от деня след падежа За плащането на съответната 
вноска и до окончателното погасяване на дължимата просрочена сума.

IV. ВЕЩНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРОДАВАЧИТЕ ■
4. За обезпечаване на вземанията! па Продавачите произтичащи от този 
договор, включващи : дължимата част от| продажна цена в размер на 
сумата 40 000 /четридесет хзшядц/ лева и договорената лихва за забава 
по т.З, на основание члд68 ал.1 ill ЗЗД Продавачите
ипотека върху продадения недвижим имот

V. ПРЕМИИ АР VHF НА СОБСТВЕНОСТТА И 
ПРЕДАВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА ВЛАСТ

5. Правото на собственост кг. продавания недвижим имот преминава

I
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върху Купувача със сключването на този договор за покупко-продажба,
6. Продавачите предават фактическата власт и въвеждат Купувача във 
владение на продадения недвижим имот при сключването на договора.

VI. ВИД И ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ИМОТА
7. Купувачът придобива описания в т. 1 недвижим имот във вида и във 
фактическото състояние, в които имотът се намира при сключването на 
договора.
8. Купувачът е извършил цялостен подробен оглед на имота и заявява, 
че няма възражения и претенции към Продавачите за явни и външни 
дефекти и недостатъци на закупения недвижим имот.

VII. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ОТ ПРОДАВАЧИТЕ
9. При забава в заплащането на две поредни месечни вноски по т.2.2 от 
Купувача с повече от 2 /два/ месеца Продавачите имат правото да раз
валят договори и да задържат платения от Купувача задатък по т,2,1 в 
размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева,
10. При разваляне на договора по реда на т.9 Купувачът дължи връщане .
на имота, а Продавачите гължаг връщане на заплатените от Купувача | 
месечни вноски по т,2.2 от договора. 1
11. При разваляне па догоипш. по реда на т.9 Продавачите не дължат иа ; 
Купувача заплащане па стойността на извършените от Купувача подоб- ! 
рения н недвижимия имот.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ПРОДАВАЧИТЕ !
12. Продавачите : ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ. съпругата му ДЕСИ- | 
СЛАВА ИВаИОЯЛ ЖГЛЕ.НЕВА и ЕЛКА САШКОВА ПЕТКОВА зая
вяват и декларират, че са. единствени законни собственици на продава
ния недвижим имот описал в >.1 предмет на този договор, че нрава

; на собственост и/или дму. и вешни и/или облигационни прана върху 
! този имот не се. поенг/крг.г-гм v.: трети лица, върху имота няма вписани 
I ипотеки, възбрани, чоло.чн мс.Гл1 и цруги вешни тежести, няма съдебни |
| спорове и постен»urn с " а лдачия имот от трети лица. В случай, че
! някое от декларираните по-» оре обстоятелства е неистинно и/или Купу- 
! валът претърпи съдебно от;;  рипение (евикция) от закупения недвижим 
i имот, включително и при установяване по съдебен ред на’вещни права 

на трети лица льр.о, продавания недвижим имот, както и при установя
ването по съдебен ред ..ги .кд.ше. шпелността на настоящия договор, \ 
Продавачите илж ат .из Kvit./ *.дча : двойния размер на внесеш-тя задатък j 
по т.2.1, връщане на .гиаплп-.т: от Купувача вноски за продажната цена 
по т.2.2, платените от Купувача разноски по настоящия договор, както и ! 
пазарната стойност на чошти. подобрения извършени от Купувача в , 
закупения недвижим имот,

у \ . р.л "Ш  п о  д о г о в о р а
13. Всички разноски ш гъш . ж •твор за покупко-продажба, включващи :

Т
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местен данък по държавна такса за вписване, нотариални такси
и други разходи, са за омегка на Купувача.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
14. За неуредените в договора отношения между страните се прилагат 
разпоредбите на ЗС, ЗЗД, ТЗ и другите нормативни актове.
15. Търговско дружество 'П.ЛДМСТЕП КЪМПАНИ” ООД, чрез своя 
управител Пенка Петрова Колена, купува описания в точка 1 недвижим 
имот за продажна йена 80 000 /осемдесет хиляди/ лева, която се запла
ша от Купувача на Продавачите по реда на т.2, както и при другите уго
ворени клаузи и условия, описани в настоящия нотариален акт.
16. Страните по договора : Продавачите ЖИВКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ, 
съпругата му ДЕСИО.Л АР»‘. ИБ4НОВЛ ЖЕЛЕЗЧЕВ А и ЕЛКА САШ- 
КОВА ПЕТКОВА, и Купувачът Търговско дружество “ИЛАМСТЕП 
КЪМПАНИ” ООД чрез у; рттггеля Пенка Петрова Колева, заявяват, 
че са съгласни л приемат вол чай клаузи и условия на настоящия дого
вор за покупко-иоодажб;-. ш, недвижим имот.

След като се уверих, че Продавачите са собственици на продавания 
имот и че са изпълнени особените изисквания на закона, съставих този 
потнриазеи акт които се прочел е на стрините и след одобрението му, се 
подписа от тях и от мед - Нотириуеа. За съставяне на нотариалния акт 
се представиха следни-! е очумвтт и : Договор № 54/26.07,2005 г. за по
купки продажба по чд.37. а,1. ' r.i от ЗГКЖ ; АОбС № 111/30,07.1998 I'. на 
общ.Казанлък ; Скица Дч 26. 08.2010 г. на СГКК-rp. Стара Загора ; 
Удостоверение за ...аллнл-.а с глпса по чл.'264 ал.1 ДО ПК на общ.Казан
лък ; Декларация по чл .Д л . л 1 ;л ЦСПК и Декларации за 1ТС по чл.25 
й.л.7 от 31 Ш.Д иа Продавачи;е ; Удостоверение от ТР за вписване на Ку
пувач,л ; Дод/мси ги за ад местен данък и държ.такса за вписване.

1 ПРОДАВА ЧМ ~
I ЖИВКО ИЛИЕВ ЖГ. ЛЕлЧг 3 :
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До
Кмета на община Казанлък 
Област Стара Загора

ЗАДАНИЕ за ПРОЕКТИРАНЕ 
на

Подробен ycTpoftcteeH план и Ел и ВиК схеми
съгласно чл. 124а, ал.2, ал.5 и ал.7 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

ОТНОСНО: Имот с идентификатор № 27499.331.461 в землището 
на с. Енина, община Казанлък, област Cm. Загора

Имот № 27499.331.461 е сфбственост на „ Пламстеп Къмпани“ ООД, БИК 
№ 123740498 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък , ул.’’Славянска” 
№2 по силата на:

1.Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 175 от 
15.09.2010г., том 2, per. № 4386, дело 375, вписване в Службата по вписванията 
Казанлък, вх. Per. № 43 от 15.09.2010г., Акт№ 91, том 12, дело 2507 от2010г.

Имот№ 27499.331.461 е с площ от 1400.00кв.м, с начин на трайно ползване - 
За туристическа база, хижа и трайно предназначение на територията -  Урбани
зирана.

Инвестиционните намерения на инвеститора са за преустройство на 
съществуващата хижа, както и пристройка и надстройка на същатага, както и 
нова застройка с цел изграждане на обект:
„ Хотелска /туристическа/ база и приготвяне и предлагане на екологично 
чисти продукти“.

Съгласно предварителния проект на ОУПО имот № 27499.331.461 попада в 
Рекреационна зона за курортни дейности -  разновидност 1 с показатели по 
ОУПО:
Плътност на застрояване -  до 30%
Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) —1,0
Плътност на озеленяване -  50%, като половината от нея трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност.
Височина-до 10м

В таблицата към ОУПО -  предназначение, основни и допълващи функции, 
ограничения за Ок е записано, че същите се устройват, съгласно чл.28 на Наредба 
№7 ПНУТ.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) В границите 
на курортите, курортните територии в населени места, курортните комплекси 
и ваканционните селища с изключение на морските плажове се отреждат 
терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) курортни обекти за 
настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, санаториуми, 
къмпинги, бунгала и др.п.;
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2. жилищни, сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на 
курортисти; I
3. сгради за общественообслуЖващи дейности: курортно-лечебни заведения, 
обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, 
административни обекти и др.п.;
4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, 
плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове 
по интереси, хоби-ателиета, Зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, 
пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции 
на въжени линии, яхтени пристанища и др.п.;
7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни 
централи, мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, 
трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни станции и др.п.
(2) • Курортите се застрояват съобразно следните нормативи, отнесени към 
нето територията (към прилежащите терени или урегулирани поземлени имоти 
на курортните сгради за настаняване):
1. (изм. -ДВ, бр. 10 от 2005 г.)\плътност на застрояване (Пзастр.) - до 30 на 
сто;
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г.) {интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,5;
3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г. изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) 
минимална озеленена площ (П озел.) - 50 на сто, като половината от нея трябва 
да бъде осигурена за дървесна растителност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2005 г\, отм. -ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005
г.) '
(4) Озеленените площи за общф ползване в курортите трябва да заемат не по- 
малко от 20 на сто от общата територия.

На бъдещия строителен терен ще намерят място:
1. Обособен вход и изход.
2. Паркинг в рамките на имота] но извън оградата на обекта с цел по-голяма 
безопасност на посетителите.
3. Хотелска /туристическа/ база.
4. Нова или преустроена част от съществуващата сграда за приготвяне и 
предлагане на екологично чистки хранителни продукти.
5. Други сгради и съоръжения, (свързани с експлоатацията на обекта.

i
i

I. 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 зТ ПУП -  ПЗ на имота с ЕЛ и ВиК схеми.



2. Имотът има одобрен собствен водоизточник № 31510550/26.08.16г. и е 
| захранен и в момента от него по съществуващото трасе.
: 3. Имотът е захранен е ток и има информация за разработване на ПУП №

4273593/11.10.2016г. от EVN -  Казанлък.
4. До имота съществува транспортен достъп.

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ на Подробен устройствен план и Парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура

1 .Подробният устройствен план ще се изработи в обхвата на имот 
№ 27499.331.461 в землището на е.Енина, община Казанлък. Планът за 
застрояване ще предвиди отреждане на имота за „Рекреационна зона за курортни 
дейности” - Ок с нискоетажно свободно застрояване, съгласно чл. 28 на Наредба 
№7 ПНУТ.

( Градоустройствените показатели за такъв род съгласно чл. 28 на Наредба №7 
ПНУТ.са следните:
Плътност на застрояване -  от 40% до 80%
Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) -  от 1,0 до 2,5
Плътност на озеленяване -  от 20% до 40%, като половината от нея трябва да бъде
осигурена за дървесна растителност.
Височина -  до 1 Ом

При изготвянето на ПЗ ще се спазват изискванията на ЗУТ, Наредба №7 
ПНУТ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
Планове, както и предвижданията на ОУПО, за това със скица- предложението се 
предвиждат следните градоустройствени показатели:
Плътност на застрояване  -  до 30%
Коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) — 1,0 

\ Плътност на озеленяване -  50%, като половината от нея трябва да бъде 
осигурена за дървесна растителност.
Височина -  до 1 Ом

По този начин предвижданията на ПУП-ПЗ удовлетворя инвестиционните 
намерения на възложителя, като показателите за устройство на зоната се 
съобразяват с ОУПО.

III. СРОКОВЕ и ЕТАПИ на ИЗРАБОТВАНЕ:

1. Изработване на задание за проектиране -  2 календарни дни.
2. Съгласуване на проектното задание в РИОСВ -- Стара Загора, съгласно 

чл.125, ал.7 от ЗУТ и издаване от тяхна страна на становище.
3. Изработване на ПУП -  20 календарни дни след получаване на решение от 

Община Казанлък за изработването му.
4. Становища от експлоатационните дружества - ВиК и EVN.

1 5. Съгласуване на проектната документация в РЗИ и издаване на здравно
заключение за ПУП-ПЗ.

6. Одобряване от общинска администрация Казанлък.

- 3 -
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Приблизителен срок за провеждане на процедурите по одобряване на ПУП и 
Парцеларен план -  6-7 месеца.

Приложение: I - ~ 1~
1. Скица на ПИ № 27499.331.461 -  1лист
2. Нотариален акт за продажба №175/20 Юг. -  5листа
3. Разрешително за водовземане от подземни води № 31510550/26.08.2016г. -  2л.
4. Приложение към Разрешително за во|цовземане от подземни води №
31510550/26.08.2016г. — 3 листа
5. Становище от РИОСВ относно водоизточника -  1лист
6 Информация за разработван^ на ПУП № 4273593/11.10.2016г. от EVN -  
Казанлък -  1лист

/“Пламстеп Кт/мпани ООД -  
Пенка Петрова Колева/



*СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ПУП - ПЗ ( ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ) НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С 
ИДЕНТИФИКАТОР № 27499.331.461 ПО ПЛАНА НА г.ЕНИНА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК С 
ПРЕДВИЖДАНЕ ЗА "ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА" М 1: 1000 *

1|
S sо хС 5
? !  
Q. S 
<и I- 2 20  51 5

Ок1

С ф >■ го0 X
нS1 е- шс;3» _8 х

ЕТАЖНОСТ 
/височина в м/

1-3
(4 -10 )

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ

НАЧИН НА 
ЗАСТРОЯВАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА

!Ш !к

—> ограничителна линия на застрояване 
граница на промяна режима на 

— устройство и застрояване

Обект:

ПУП - ПЗ на ПИ с идентификатор 
№ 27499.331.461 по плана на с.Енина, 
община Казанлък на основание

Възложител: "ПЛАМСТЕП КЪМПАНИ"ООД 
Пенка Петрова Колева *

Проектант: арх. Доротея Христова у 'Ж  JL..
Наименование на чертежа:* 7

ПУП - ПЗ на ПИ с идентификатор Ns 27499.331.461 по 
плана на с.Енина, община Казанлък на основание I 
чл.124а, ал.1 и чл.108, ал.1 от ЗУТ

2017ГОД. Част: Арх. Фаза: ПУП М 1:1000 А - 1
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Регионална инспекция по околната среда и водите-
.•.'У г. У

X'
РЕШЕШЕ № СЗ-7-ОС/ 2017 г.

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31, ал.7 от Закона за фщлогичнощ разнообразие, чл.ба, т.2 и чл. 18, ал.1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

'"ЗрЩс 'Програми,. проекти > и.Инвестиццдр^ц. щ^длор/реният с упредмета и целитр:ф ^ д п а ^ ;бф:1е нр 
\  защитените зони (Наредбата). (ДВ,бр.73/2007 г.)5 изм. ДВ. бр!81 от:Л5 О ^м вр и  2010 г„ изм.

ДВ, бр.З от 11.01.2011 г. бр. 94 от 30.11.2012 г„ в сила от 30.11.2012 г. и предетавейа писмена 
Щ  документация от възложителя ио4т'10, алД от Наредбата (вх.№ 7089/ 2! .03.2017 г.)

2 W

Р Е Ш И ®
гу ' • . .

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Производствена база за 
екологично чцети продукти и хотелска база” в поземлен имот с иденгификаторц27499.3Н.461 
по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, попадащо в защитени зони "Централен 
Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното:разнообразие 
(ЗБР) д “Централен Балкан i, буфер” с код BG000212S по чл.6, ал. 1 г.З и 4 от ЗБР за което 
пррце|1йхДбИ^а вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените 
ЗрНЙС%^Йц_4?.;%' . - ; ■ ' _ ; ' ... у'. ; .
с възложител: „Пламстеп Къмпанй” ООД, ул. „СлавяШжа” № 2, гр. Казанйък. Рощ. Казанлък,
обл. Стара Загора.

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда преустройство на съществуваща хижа, пристройка и надстройка, както и ново 
строителство с цел изграждане на обект „Производствена база за екологично чисти продукти и 
хотелска база” в.поземлен имот с идентификатор 27499.331.461 по КККР на с. Енина, общ. 
Казанлък. Имотьт е собственост на „Пламстеп Къмпанй” ООД, с начин на трайно ползване 
(НТП) „за>туристическа база, хижа” и трайно предназначение на територията „урбанизирана”. 
Предвижда се отреждане на имота „за предимно производствена зона”. В производствена база 
1це се извършва пакетиране на билкови продукти, ядки и бутилиране на .изворна вода. 
Предвиденото водовземане ще се осъществи от каптиран извор „Бедек”, намиращ се в поземлен 
имот сшдеЩф^фйкатор 27499.303.1 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък !с Разрешително за 
водовземарб от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения М  31510550/ 
26.08.2016 г.Ана БД „Източнобеломорски ройонД- Пловдив/. Реализирането на ИП ще бъде 
поетапно в-рамките от две до три години. С вх.№ 7089/ 21.03.2017 г. в РИОСВ - Стара Загора % 
постъпило .уведомление за ИП по чл.10, ал.1 с приложени изискуемите по чл.Ю, ал.2 - 
информация и документ за платена .такса съгласно Наредба зф условията и реда за извършване 
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета й целите на опазване на защитените зони (Наредбата).. ' : '} V '/ ’уЧ ’ > \ , •- ;* * ' ’ '

Инвестиционното предложение не попада в приложното поле на Закона за опазване на околната 
среда (3 0 0 0  /Приложение № Е и 2/ за инвестиционни предложения за строителство, дейности 
и технодЩии; • Л

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, 
тел: {042) 692 200. ф акс. (042) 602 447,

* WWW,stz.rlew.e-gov.bg, mall: offlce@stz.rlew.e-goV.bg
.— — .. ...._-

mailto:offlce@stz.rlew.e-goV.bg
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фцитени територии по смйсъДа 4ja:- Закбна за

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31,,ал.1 на Закона за биологичното 
разнообЩие]и1|чл,2 ,' ал.1, т.2 (Попадащи изцяло или отчасти в границите на Защитени зони) от

лтта ттт/>п тто />̂  т / йлттп/лл>г / Г \ П \  ’ • *

'it:

*гг

, лЛ-

у-С. • iy

ш*---

на

Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост

- ')Ре|лизацията на'-Инвестиционното предложение е на територия, включ.ен.8( 
защитени зони:

„Централен Балкан -  буфер” с код BG0002128, обявена със Заповед Х°РД-32И/ 04,04.2013 г. — 
Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр.46/ 2013 г.), за опазване на меетообитания на 
видовете птици, посочени в приложение Хе 2 от ЗБР и опазване на територии, в които по време 

; хр размцораване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни кодичертва птици от 
.: видове, извъЦтези, посояен#в*щрйлржение Хе 2 от ЗБР; • ' - * •

’’Централен Балкан -  буфер” с код BG0001493, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение На' Министерски съвет Хз 802/ 04.12.2007 г. -(ДВ, бр. 10.7/2007 г.), за опазване на 
типовете природни меетообитания, посочени в приложение Xs 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и опазване на меетообитания на видовете растения и животни (без птици), 

. 'иосочени;в;й^йЛожение Х° 2 or ЗБР.. ’ '

£■ МОТИВИ; . т : V ' л  /

Извършената проверка по смисъла на чл.12, ,ал.2 от Наредбата установи, че ИГ1 е 
допустим спрямо режимите на защитена зона „Централен Балкан-буфер” с код 
BG0002128 за опазване на дивите птици, определени със Заповед РД-321/, 04,04,2013 г. 
(ДВ., бр.46/2013 г.). . . . . . , Д '

'Ф :'"Щ Н ? ен;,1МОТ с идентификатор 27499:331.461^6'ККК1} на с, Енина общ. Казанлък е с 
.: i йа^йн на трайно ползване (НТП) ”за туристическа база, хижа” и трайно предназначение 

на територията „урбанизирана”, площта на имота е 1400 кв.м. В имота има построена 
туристическа база — хижа. Не се налага изграждането на допълнителна пътна 
инфраструктура - до имота има. съществуващ път. Електрозахранването и 
водоснабдяването на хижата също са съществуващи.

ДЗц$е^СТВ1̂ето от ЙнвестйЧи9нното предложение ще се ограничи в рамките на-имота, 
който и в момента е урбанизиран и не се очаква въздействие върху близко разположени 
природни меетообитания. Площта от поземлен имот с идентификатор 27499.331.46It по 
КККР на с. Енина, общ. Казанлък ще запази своя характер както и не се очаква да се 

. промени структурата и функцията на същия и да се внесат нови промени в, защитените 
зони. . . • .. . ; ' .

: 3£icxiai природни меетообитания, предмет на опазване в защитени' зони 
, Централен Балкан - буфер’ ; код BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” е код 

BG0002128 и включени в Приложение Х° 1 от ЗБР.
' .. ’ t  ■
.. *•’ . i  * у. 1 " , *“  . . .

5.

%
3.

. да 96 засегнат популации или отделни видове животни предмет ,на опазване в 
защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 и “Централен .Бадкан - 

®'Д9Д BG0002128. Единствено фактора безпокойство може да окаже влияние, но 
това ще з краткотрайно и няма да доведе до значителни отрицателни последствия в 
числеността и плътността на видовете.

Ш . Зъз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, 
не се очаква фрагментиране на природните меетообитания и местообитанията на видовете 
животни предмет на опазване в защитените зони.

1
* ж



-........,^л1ите характеристики на инвестиционнотопредложение: площта:върху която ще
се решшзира; наличието на необходимата инфраструктура; срок през койфо инвеститора1 
предвижда .да извърши строителството; -като и липсата на генерирани отпадъци и емисии, 
отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат обоснования 
извод, че „Производствена база за екологично чисти продукти и хотелска база” в поземлен
тг»Л лУп тг тт /ч ттт гт Л \т тт л п п л л «  П  Т/1 П П  ^  ^  1'■ Л  Т г т л  !ттп' л  Lj‘ ггттгт  п  л ^ т т т  ТУ” п п п т г т т т  .* Л  Д

Закона за биологичното ’разнообразие (ЗБР) и “Централен ралкан - буфер” с код BGG002128 по 
чл.6, ал.1 т.З и 4 от ЗБР,‘ няма'вероятносч да окаже значително отрицателна въздействие 
върху защитените зоИй. .

Инвестиционното предложение може да бъде реализирано при следните

УСЛОВИЯ:

Ь Да не се допуска замърсяване с битови и строителни отпадъци на оКодните терени 
в г раниците на защитените зони. s

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени 
в настоящето решение, виновните,лица носят административно наказателна отговорност 
iiq чл. 1286 от ЗБР.

На основание hjt.31v ал.П от ЗБР решението *iio ОС автоматично прекратява 
действието сн, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало 
осъществяването на инвестиционното предложение. ,

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 
обстоятелствата, при които е;, било издадено настоящето решение, възложителят / новият 
възложител трябва да уведоми РИОСВ :- Стара Загора jb срок ДО; 14 днц от|надтъпване на 
изменението. >• . ’ ' " ' f ' "

' iVHvV?/" Г‘ ■■ ■ ' * *г

Решери^гр може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната 
среда, и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 
Лдминистративиопроцесуалния кодекс.

Дата: .... '*•?-*> t

■ ь*"

г.

Д-Р ПЕТЯ-ПЛНАЗОВА
ДйректоргЩ^ЮСВ -  ■ Сщара Загора

!. * ‘ ‘V-V ■ 1-:' • '


