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от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

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

ОТНОСНО:
1. Разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план -  план за 

застрояване, придружен от план-схеми за комуникационно- транспортната мрежа, за 
водоснабдяване, канализация, електрификация и парцеларни планове за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за 
захранване на ПИ е идентификатор 35167.17.26 за промяна предназначението на земята 
от „нива“ в „бензиностанция за светли горива и газ пропан- бутан и складова база за 
строителни материали“ и пътна връзка към него през полски път е идентификатор 
35167.18.213 по КК на гр. Казанлък, общ. Казанлък, в местността “Арите“.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ е 

идентификатор 35167.18.213 по КК на гр. Казанлък с площ около 430 кв.м. е НТП: 
„полски път“, публична общинска собственост, за изграждане на „Трасе на пътна 
връзка“ за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.17.26 
по КК на гр. Казанлък, собственост на „Калмар“ ЕООД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си
заседание.

В общинска администрация е постъпило заявление с вх.№168-6096-1/09.11.2017 г. от 
Мурат Неждет Яшар, управител на „Калмар“ ЕООД с искане за издаване на разрешение за 
изработване на подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 35167.17.26 и на 
част от полски път с идентификатор 35167.18.213 по КК на гр. Казанлък в местността “Арите“.

Имот с идентификатор 35167.17.26 попада в земеделска територия, с площ 8977 
кв.м., е НТП: нива, четвърта категория при неполивни условия. Намира се от запад на гр. 
Казанлък, на изхода в посока София. Между него и републикански път 1-6 минава полски 
път.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради бензиностанция за светли 
горива и газ пропан- бутан е подземно разположени резервоари и складова база за 
строителни материали. Това налага промяна на предназначението на земеделската земя за 
неземеделски нужди. Предвиждането за територията съгласно ОУП на гр. Казанлък е за 
смесена многофункционална зона /Смф/, в която е допустимо изграждането на 
гореописаните обекти. Показателите за застрояване са: макс.Пл.застр.=70%, макс.Кинт.=2,5, 
мин.Пл.озел.=30%, макс.кота корниз=15м.

МОТИВИ:



Транспортното обслужване ще се извършва от локално платно на път 1-6 в посока 
изход към София. В района има електрозахранване и питеен водопровод, захранването на 
имота ще се извърши съгласно указания, които ще дадат експлоатационните дружества.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието е внесено в РИОСВ -  Стара Загора за 
определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за 
биологичното разнообразие при което е преценено, че не е необходимо решение за преценка 
необходимостта от ОВОС.

, . Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен

Общински съвет по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, 
канализация, електроснабдяване и комуникационно- транспортен план придружават ПУП 
съгласно чл. 108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.21 ал.З от 3033 за обекти, за които транспортният достъп се осъществява 
по селскостопански пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по 
общия ред едновременно с основния обект.

На основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите 
на физическо или юридическо лице върху земи от общински поземлен фонд се извършва след 
предварително съгласие на общинския съвет. Това е условие за издаване решение за 
утвърждаване на трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, когато същия е 
разположен на повърхността на терена съгласно чл.17а, ал. 2 от 3033.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от 
Възложителя.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет -Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и 7, във 

връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.З от 3033 и чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ,

1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план -  план за 
застрояване, придружен от план-схеми за комуникационно- транспортната мрежа, за 
водоснабдяване, канализация, електрификация и парцеларни планове за елементите 
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за 
захранване на ПИ с идентификатор 35167.17.26 за промяна предназначението на 
земята от „нива“ в „бензиностанция за светли горива и газ пропан- бутан и складова 
база за строителни материали“ и пътна връзка към него през полски път с 
идентификатор 35167.18.213 по КК на гр. Казанлък, общ. Казанлък, в местността 
“Арите“.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с 
идентификатор 35167.18.213 по КК на гр. Казанлък с площ около 430 кв.м. с НТП: 
„полски път“, публична общинска собственост, за изграждане на „Трасе на пътна 
връзка“ за осъществяване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.17.26 
по КК на гр. Казанлък, собственост на „Калмар“ ЕООД.
Предварителното съгласие важи за срок от две години.

, устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура- извън границите на урбанизираните територии се дава е решение на

РЕШИ:



АДРЕСАТИ НА АКТА:
Галиня Стоянова - Кмет на Общини Казанлък
Мурат Неждет Яшар /адрес: с.Дунавци, ул.“Изгрев"‘ № 25 - заявител

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 на хартиен и електронен носител.

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

Приложен ия:
1. Копие от заявление вх.№ 168-6096-1/09.11.2017 г.
2. Копие от Нотариален акт № 143 т.18 рег.5343 дело 3806 от 08, ,08.2017г. изд. от
3. Копие от Скица на ПИ с идентификатор 35167.17.26 по КК на гр. Казанлък,
4. Извадка от КК на гр. Казанлък;
5. Техническо Задание за проектиране;
6. Скица- Предложение за ПУП- ПЗ;
7. Извадка от ОУП на гр. Казанлък с включени части от землището му;
8. Становище по част Пожарна безопасност;
9. Копие от Решение на РИОСВ — Стара Загора изх. № КОС-01-4555/25.09.2017г.,
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КМЕТА HA 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

за издаване на разрешение за изработване на 
подробен устройствен план по реда ма чл, 224а. ал, 1 а 2 от З У Т

от: ............................................................... -........... ............................... .........................
* (йме, презиме, фамилия] '

в качеството на.. >j л7. ’|?Eb}v> УкГЙ. ........................................... .............. .................................... .
I (собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

.............  ’ " ..........................................б у л с т а т И 2 5 . . И 1 ^ .
едноличен търговец)________________________________________

на tC A A (M /4  E G u l l......... .... . ....................... f-r ..................
(юридическо яйце/

2..
(име, презиме, фамилия)

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

н а . ................ БУЛСТАТ.
(юридическо лице/едноличен търговец)

постоянен адрес/седалищ е..А.-..^Лх1й^.ЦИ....^А.",.кЙЕР.'& & ....^.';'.2-.^.............
...C?BUbTl A & £ > . . X ...... 1 ............... 1 .......................................

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

телефон за в р ъ з к а . . ...............

Желая да ми/ни/ бъде издадено разрешение за изработване на подробен устройствен план -  пла 
за регулация и застрояване /план за регулация., длан за застрояване/ работен устройствен план. 
парделарев план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на

штории7~в обхват поз"емлени"имотнТТТГПЛ7л% sC- Ц л ^ У М ^ '^ . ' : ' .  р
V7 /vy4C\A\ 
1.33.<Ш1Е л M k УН.Пййв., N  %. .Ш: Z Sb .

местност . . ш ш ................. ...... .п о  плана на /в землището гр./сЛ ..}
за ..т а 5 Г \;; .  1 \Ъ ... П А .Ф ЙУУААЕ. УА*.. ЕХО .... .ЗА*. .№4
..... $T?hfo^Vt 2v.. 3/А. .. ШР.yy& ^i. ЗА. - .fefTTsH: .......
.А.. ЬХ-Л&ЦйЪЪч. ./В£-2*£ч... ЗА*. ХХрсЖ № ^>«гМ,.. .(хОКЩЩЙУ '

Приложения:
1. Документ за собственост -  колие.................................................................................................
2. Задание на основание чл. 124. ал. 7 и чл. 125. ал. 1 и 2 от ЗУТ: обосновава необходимостта от 
изработването на плана — какво щ е  се проектира, териториален обхват, идеен проект^дарса^е^а на обект
3. Скица на имота № 2 .0О  ХСщ, /

ЗАЯВИТЕЛИ:!.......№.

2.
Срок - 30 дни

ИТакса: 30 лв.



Нотариална такса по ЗНот
Удостоверяван

материален интерес
9 000.00 лв.

Пропорц. Такса... ....147.50.........лв.
Обикн. такса: ... .......20.00...............лв.
Доп. такса:..........
Всичко:................ .......167.50............. лв.

Сметка № ............. ...... от ...2017. г.
К в.№ .................... ..... о т ....................... г.

9\Ay i i/  \nu $343
Вписване по ЗС/ПВ 

Служба псквписванията 
Bx. per. № .АЗ./,<л „. от ,.Р.5.:№'.2Д17. г. 
Акт № З.КЗ. том uA. дело г.
Парт. книга: т о м .................... стр...........
Такса за вписване по ЗД Т ^^

Кв. № ....................... о т ........-;А
СЪДИЯ ПО ВПИСВ^

За

Н О Т А Р И А Л Е Н  А К Т
_______  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ_______

Л л '--- " 'Г
л Н <\ Г "

№ _____ ]_42___ том_______Д____ per. № 4  Д. feG  дело № 203 от 2017______ г.
I

ДНЕС 08.08.2017г. / две хиляди и седемнадесета година / година, пред мен-НЕВЕНА 
БРАНЧЕВA-HQTАРИУС с Район ма дейетвис-Районен съд -гр.Казанлък, вписана в 
регистъра на нотариалната камара гр, София под №167, в кантората ми в гр.Казанлък се
явиха: НЕЖДЕТ ЗЕКЕРИЯ ЯШАР от с. Дунавци ,община гр. Казанлък ,притежаващ л.карта
№ . издадена от МВР гр. Стара Загора-, с ЕГН - ___________ а качеството
му на управител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество “ДЕЛТА” ЕООД, 
с адрес на управление и регистрация с. Дунавци , община Казанлък,ул.’’Изгрев” №25, 
вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията при Министерство на 
Правосъдието, с ЕИК-833008208-продавач и от друга МУРАТ НЕЖДЕТ ЯШАР от с. Дунавци 
,община гр. Казанлък .притежаващ л.карта № издадена от МВР гр. Стара
Загора , е ЕГН -  в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала
£а търговско дружество “КАЛМАР” ЕООД, с адрес на управление и регистрация с. Дунавци 
, община Казанлък,ул.’’Изгрев” №25, вписано в търговския регистър воден от Агенция по 
вписванията нри Министерство на Правосъдието, с ЕИК-123741486-куиувач и след като се 
уверих в тяхната самоличност,представителна власт и дееспособност , същите ми 
заявиха,че сключват следния договор:

17тг7Ш Ш А ”1 0 о Х Г Т ф е д ^  си НЕЖДЕТ ЗЕКЕРИЯ ЯШАР
продава на търговско дружество “ КАЛМАР” ЕООД представлявано от управителя си
МУРАТ НЕЖДЕТ ЯШАР следния недвижим имот, а именно ;__________________ ___________

Поземлен имот с идентификатор 35167.17.26 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем 
точка седемнадесет точка двадесет и шест/, местност “АРИТЕ”, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Казанлък, обл. Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18- 
88/26.11.2015г. Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 8977 /осем хиляди деветстотин 
седемдесет и седем/ кв.м., е трайно предназначение на територията - Земеделска; начин иа трайно 
ползване-Нива, категория на земята при неполивни условия-4 /четвърта/, при граници на същия; им. 

"Ж Ш Ш 7 Ж ~ Ж Ш 7Т437351ЖШ 1Г^5167.17Л0ГЗЖ 7.18.213; със стар номер №017026 
/седемнадесет хиляди двадесет и шести/ - за сумата от 9 000.00 лева /девет хиляди лева/, 
която сума представителя на купувача е изплатил на продавача напълно и в брой - днес
деня на изповядване на сделката ____________ ______________ ________________

Данъчната оценка на недвижимият имот, възлиза в размер на 1563.30 лева/хиляда 5



петстотин шейсет и три лева и тридесет стотинки /,__________
______ II. МУРАТ НЕЖДЕТ ЯШАР в качеството си иа управител и едноличен собственик на
капитала на“ “ КАЛМАР?гЕОбД заяви , че "е съгласен и купува така описаният в пункт 
първи от настоящият нотариален акт недвижим имот от името и за сметка на дружеството, за 
посочената по-горе сума, която представителя на купувача е изплатил на продавача напълно 
и в брой. ..........
_______III. Страните по декларират че продажната цена на продаваемият имот възлизаща в
размер на 9 000.00 /девет хиляди/ лева представлява действително уговореното плащане по
сделката. ___________ ____  ______ ______ _____________________________________
______ След като се уверих, че продавача е собственик на недвижимия имот и че са
изпълнени особените изисквания на закона, съставих този нотариален акт ._________________

Актът се прочете на страните и след одобрението му 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№5,том II, 
дело№120/2017г по описа на Нотариус-Н. Вранчева с рег.№167 при Н.К. гр. София,вписан 
служба по вписвания при Р.С, Казанлък е вх. рег.№3549/01.06.2017г.; Скица на имота А 
изх.№15-286955-20 06^2017г. на СТКК гр Стара Загора; Удостоверение за данъчна оценка- 
№37103/02.08.2017г издадена от ДМДТ при Община Казанлък; Декларации по чл. 264,ал I от 
ДОПК и Декларации по чл.25 , ал.8 от ЗННД; Молба до нотариус за изготвяне на нотариален 
акт; Квитанции за платени такси.

За ЦРОДАВАЧ : (
.....~~ \  V -  . -  Г S) --. ~ --{  i~v лА V2 , ,

........ ............................................. .............. i ...................... ........
/„ ДеДТа ” е о о д Л l \

За КУПУВАЧ:

z f e p M u . : . ....
“ КАЛ MAP” ЕООД

I
ч



д т т т я  по геодезия,
КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЪР

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ

София 1618, кв. П авлово, ул. М усала №1; 
тел .: 02 /818  83 83, Факс: 0 2 /9 5 5  53 :33
ACAD@C ADASTRE.B<CTpVy1v\CW.2ADAStRE.BG

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

' stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-429867-05.09.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 35167.17.26

Гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора _ Dn Ro/ofi -м 2П15 г
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед Д- . . .
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК даивнмв и ишр
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на поземления имот. гр. Казанлък, п.к. 6100, местност АРИТЕ
Площ: 8977 кв.м
Трайно предназначение на територията. Земеделска

• чин на трайно ползване: Нива
гегория на земята при неполивни условия: 4

Номер по предходен план: 017026 . _  -- --------■
Съседи: 35167.17.25, 35167.17.43, 35167.17.11, .

У /;; ............j

Щ РНО с  V
_ . \\ тълшо: V4, . х , , / /  /  /%  

Скица *!ф15^29867|05ф9.2О17 г. издадена въз о с н о в а * Чу
документ с входящ № 01 -264213-28.08.2017 г. 1 ’ /Инж>Десислава Але&сандрова/

Стйста ;.у,, .. . ~ ■■■■■■■■■■■ /

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


Агшнат  гш г т ш т п ,  
КА&тГРАфт Н МЛАСТЬР

София 1618, г.в. Павлово, ул. М усала №1 
ТЕЛ.: 02 /818 83 83, факс: 0 2 /955  .53:33."' 
ACAD@CADASTRE.BGCTPW2/'0TC2aDASTRE.:BG

Собственици:
1. 123741486, "КАЛMAP" ЕООД
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Нотариален акт № 143 том 18 per. 5343 дело 3806 от 08.08.2017г,, издаден от Служба по вписванията 
гр. Казанлък

Скицата да послужи за: нотариус

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ! щ т
СЛУЖБА СТАРА ЗАГОРИХ v . '■ j

Скица № 15-429867-05.09.2017 г, издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-264213-28.08.2017 г. I Фамь|пия

СрРИГИНАЛА ^

\  ̂ Подпис 4j \

2

ffl::
j . f

Ум.^щ.Десисдава Александрова/



Копие-извадка от КК на гр. Казанлък

С_о



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

съгласно чл.124а т.5, т.7 и чл.125 т.2 от ЗУТ, за изработването на 
ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ 

с идентификатор 35167.17.26, местност „Арите” гр. Казанлък и част от 
полски път с идентификатор 35167.17.213 за:

- Бензиностанция за светли горива и газ Пропан - бутан
- Складова база за строителни материали

Цел на проекта ПУП-ПЗ
Цел на проектната разработка е: промяна на предназначението на 

земята от вид територия - „земеделска” , нива с категория на земята при 
неполивни условия - 4-та и установяване на устройствена зона СМФ 
(смесена многофункционална) съгласно предвиждането на ОУП за гр. 
Казанлък.

Териториален обхват и местоположение
ПИ 35167.17.26 се намира в западната част на гр. Казанлък, на 

изхода посока София, с лице към полски път в настоящия момент, и към 
локално платно на път 1-6. ПУП-ПЗ обхваща само територията на ПИ 
35167.17.26

Съществуващо положение
Към настоящият момент ПИ 35167.17.26 е свободен: без постройки и 

без висока растителност, равнинен, с малък наклон на юг.

Необходимост от изработване на ПУП-ПЗ
Предложението за промяна на предназначението на земята възниква 

от:
- предвиждането на ОУП за гр. Казанлък
- инвестиционните намерения на собственика за изграждане на 

бензиностанция за светли горива и газ пропан-бутан, с подземно 
разположени резервоари, както и складова база за строителни материали.

Теренът е с площ от 8977 м2, както и конфигурацията му, позволяват 
да се спазят всички изискуеми отстояния по ЗУТ и Наредба №13-1971 на 
МРРБ и МВР, както между обекти и съоръжения вътре в границите на ПИ 
35167.17.26, така и през граница към съседните имоти при следващите 
фази на проектиране.

ПУП-ПЗ въвежда ограничителна линия на основното застрояване на 
3,00 м. от имотните и регулационните граници съгласно ЗУТ чл.35 ал.2, и 
15 м. от края на платното на път 1-6.

ПУП-ПЗ установява за ПИ 35167.17.26 следните градоустройствени 
показатели, установени от ОУП на гр. Казанлък за устройствената зона 
Смф: /)0



Устройствена
зона Пл. застр. Кинт Пл. озелен. Височина Начин на 

застр.
Смф - норма 
съгласно ОУП

70% макс. 2,5 макс. 30% мин. < 15.0 м. е - свободно

ПИЗ 5167.17.26 70% макс. 2,5 макс. 30% мин. < 15.0 м. е - свободно

Техническа инфраструктура
1. Транспортно обслужване

ПИ се ще се обслужва в бъдеще от локално платно на път първи 
клас 1-6 в посока изход към София.

Всички дейности по паркиране и гариране ще се извършват вътре в 
ПИ 35167.17.26.

2. Ел. захранване
За този район на гр.Казанлък е осигурено ел.захранване. Схемата ел 

към ПУП-ПЗ ще се изработи съгласно указанията на EVN.

3. Водоснабдяване
Водоснабдяването ще се извърши съгласно указанията на 

експлоатационното дружество ВиК от питейния водопровод на града. В 
района има изградена канализационна мрежа.

Етапи на изработване
1. Заявление за допускане изработване на ПУП-ПЗ, придружено от 

скица-предложение, техническо задание и становище на РИОСВ.
2. Решение за изработване на ПУП-ПЗ и схеми на техническата 

инфраструктура.
3. Проект ПУП-ПЗ със схеми на техническата инфраструктура..
4. Процедури по съгласуване и издаване на Заповед.

Приложения:
1. Документ за собственост - нот.акт 143/08.08.2017.
2. Скица на поземлен имот № 15-429867-05.09.2017 г. 

геодезия, картография и кадастър гр. Стара Загора.
3. Техническо задание.
4. Копие от ОУП гр. Казанлък.
5. Скица-предложение за ПУП-ПЗ.
6 . Становище - част от Пожаробезопасност.
7. Становище на РИОСВ.

Собственик и Възложител:
„КАЛМАР” ЕООД 
с. Дунавци, ул. Изгрев №25 
Община гр. Казанлък 
Управител Мурат Неждет Яшар

на служба по
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СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ М 1:700
ПУП-ПЗ за смяна на предназначението 
на ПИ с идентификатор 35167.17.26 
и част от полски път 35167.18.213, 
местност "Арите", гр.Казанлък 
"Бензиностанция за светли горива и газ пропан-бутан" и 
"Складова база за строителни материали"

ЛЕГЕНДА ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ
______ Ограничителна линия на основно застрояване

-»  е Граница на промяна

| ' | Усгройствена зона См®

Път 1-6

\ ’ Полски гтът 

1 ( Пътна връзка

Градоустройствени показатели
Усгройствена зона Тл.застр Кинт Пл.озея Височина Начин на застрояване

Смф норма 70%глах 2,5тах 30% тю *15,Ом е-свободно

ПИ 36167.17.26 70% тах 2,5тах 30%min <15,Ом е - свободно

ЛЕГЕНДА ОБЕКТИ

I Бензиностанция за светли горива 
и газ пропан-бутан

1. Обслужваща сграда
2. Подземен резервоар за светли горива - бОм3
3. Подземен резервоар Юм3 за газ пропан - бутан
4 . Наливно устройство светли горива
5. Наливно устройство ПБ
в. Обслужващ а колонка ~
7. Място на зареждаща кола
8. Каломаслозадържател

il Складова база за строителни материали

ЕТ "АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ АФЕТ-ЦВТЬРПОМАНОВА 
6000 СТ.ЗАГОРА ул.*Св.КняЗ Бормс'80-А, 0698629988

лист

1

ОБЕКТ:

ПУП-ПЗ и  смяна на предназначението 
на ПИ с идекгифивтор 35167.17.26 
и част от порсш ггьт 3518Т.18.213, 
местност "Арите*, гр.Казанлък 
"Бензиностанция за сеетли горива 
и газ пропан-бутан" и 
"Складова база

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
местност "Арите",гр.Казанлък, 
обши на Казанлък

ЧАСТ: градоустройство

Ф АЗА: ешца - предложение л

МАЩАБ 1:700 датаО0-2О17г. ( \  / ~ \  л

ПРОЕКТАНТ: ««.Ц вета Петрова Търлоиамою \  \  L  W  \  
арастесг - пъпна проектантска правоспособност \  
регистрационен номер • 01030 \  \  \  '

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ‘  КАЛМАР“ ЕООД

-/1



Извадка от ОУП на гр. Казанлък с включени части от землището 
на гр.Казанлък, одобрен с Решение на общ.съвет № 738/30.09.2013г.

Местоположение на имот с идентификатор 35167.17.26



СТАНОВИЩЕ

От инж. Лазарин Недев Ранчев -  проектант с пълна проектантска 
правоспособност по интердисциплинарна част „ Пожарна безопасност“

С per. № 36087 на КИИП, протокол от 104 / 29.11.201 Зг.

ОТНОСНО: Инвестиционно намерение за строеж:

Бензиностанция за светли горива и пропанбутан в местност „ Арнте“ 
гр. Казанлък.

Строежът ще се проектира като напълно съответстващ на Наредба №1з- 
1971 от 2009г. СТПН за ОБП - поел. Изм. И доп ДВ№1/03,01,2017г.

Параметрите на технологичните съоръжения ще съответстват напълно на 
критериите на раздел XXIII на Наредба №1з-1971.

Строежът се определя с основен клас по функционална пожарна опасност 
“Ф5,3” на основание на чл.8,ал.(1),табл.1 от Наредба №1з-1971 от2009г. и 
категория по пожарна опасност Ф5 А , частично Ф5В.

Отстоянията до съседни на имота сгради и съоръжения, както и 
инфраструктури и такива има възможност и ще са спазени.

Всички сгради ще са предвидени от II СОУ . Всички съоръжения има 
възможност и ще са предвидени на съответстващите с табл. 69 на Наредба №1з- 
1971 отстояния.

Ще е предвидено външно противопожарно водоснабдяване по чл 162 или 
172 на Наредба 1з -1971 от 2009г.чрез изграждането на пожарни хидранти ПХ 
70/80, които ще се захранват от водопровод на 10 до 50 метра от всяко точка на 
съоръженията.

В част пожарна безопасност ще са посочени пасивни и активни мерки и 
действия за осигуряване на защита от пожар, противопожарни уреди и 
съоръжения по Наредба 1-з 1971 СТПН за ОБП.

Проектът за строежа, ще отговаря на нормативните противопожарни 
изисквания. l ^  ^ 1

гр.Ст. Загора



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС -  01 -  4555 .
гр. Стара Загора,...........‘Л>ОЗ?„2017 г.

ДО
„КАЛМАР“ ЕООД 
С. ДУНАВЦИ, УЛ. „ИЗГРЕВ“ № 25

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на
бензиностанция и складова база за строителни материали в имот № 35167.17.26 по 
кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. , • •

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бензиностанция и складова 
база за строителни материали. Бензиностанцията ще разполага е три зареждащи колонки, които 
ще се захранват от един подземен резервоар за светли горива с капацитет 60 м3 и един подземен 
резервоар за газ пропан-бутан с обем 10 м3. Водоснабдяването на имота ще се осигури от 
питейния водопровод на града, посредством договор с В и К, а захранването с ел. енергия 
съгласно указанията на ЕВН. Достъпът до имота ще се осъществява от локално платно на улица 
IV-ти клас посока изход към гр. София.

Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел III 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, проекти 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:
1. Площадката предвидена за реализация на ИП е разположена в землището на гр. Казанлък.
2. Имотът предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по 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 местообитанията.

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 - блйзко разположената защитена зона „Река Тунджа 1“ с



код BG0000192 за опазване на местообитанията. При реализирането на ИП не се очаква 
фрагментиране и увреждане на местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Декларираните количества горива /светли горива и газ пропан-бутан/ в 
уведомлението за инвестиционното предложение са под граничните стойности на 
количествата химични вещества в Приложение № 3 от Закона за опазване на околната 
среда и обектът не се класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков 
потенциал.

Обръщаме, Ви внимание, че е задължение на оператора съгласно чл. 6, ал. 1 от 
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях да извърши класификация на обекта в съответствие с 
критериите на приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и да 
поддържа в наличност доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от 
ЗООС и да го предоставя при поискване.

Също така съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни 
химични вещества и смеси, преди въвеждане в експлоатация на обекта, включващ и 
съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси, е необходимо да се 
извърши оценка на безопасността на съхранението им.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отмеш^^ 
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.

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

www.stz.rtew.QOv.bg..mail: offtce@stz.riew.gov.bg

http://www.stz.rtew.QOv.bg
mailto:offtce@stz.riew.gov.bg

