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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. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план -  
парцеларен план на подземени кабелни електропроводи, ниско и средно напрежение за 
захранване на крайните енергопотребители, положени в поземлен имот е идентификатор
35167.37.749 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, в 
землището на гр. Казанлък, Област Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167 и поземлен имот с 
идентификатор 35167.119.310 е НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. 
Казанлък, в землището на гр. Казанлък, Област Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167.

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.

В общинска администрация е постъпило заявление вх.№ 168-1256-56#3/31.10.2017 г. от Антон 
Тенев Цветков в качеството си на пълномощник на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, 
ЕИК 115552190, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен 
устройствен план -  парцеларен план на подземни кабелни електропроводи, ниско и средно напрежение 
за захранване на крайните енергопотребители, положени в поземлен имот с идентификатор
35167.37.749 е НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, в 
землището на гр. Казанлък, Област Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167 и поземлен имот с идентификатор
35167.119.310 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. Казанлък, в землището 
на гр. Казанлък, Област Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167.

Приложено е графично предложение (чертеж) и задание за подробен устройствен план -  
парцеларен план на подземени кабелни електропроводи, съгласно представените книжа, проекта за 
линейните обекти предвижда разкъсване на кабелна линия средно напрежение „Реката“, положена в 
западния тротоар на бул. „Розова долина“, представляващ поземлен имот с идентификатор
35167.119.310 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. Казанлък, в землището 
на гр. Казанлък, за която „Електроразпределение юг“ ЕАД има разрешение за ползване.

След разкъсването на кабела се обособява линия с напрежение 20 kV , която да захрани нов БКТП 
„Паметници“, положена в свободен изкоп в поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 с НТП „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък.

Преобразуваната електроенергия от БКТП „Паметници“ с напрежение lkV, ще бъде използвана за 
захранване на крайните енергопотребители, посредством полагане на нова кабелна линия НН в

МОТИВИ:



поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 е НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по 
КККР на гр. Казанлък, от нов БКТП „Паметници“ в посока северозапад, до достигане на съществуващ 
СБС.

Предвидена е и втора кабелна линия с напрежение lkV положена в поземлен имот с идентификатор
35167.37.749 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, с начало 
нов БКТП „Паметници“ в посока югоизток до края на селскостопанския път, след което линията 
продължава в посока югозапад в поземлен имот с идентификатор 35167.119.310 с НТП „За път от 
републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък. Края на новата 
кабелна линия ниско напрежение е нов КРШ на бул. „Розова долина“ №37.

В заданието от възложителя, е инкорпорирано предложение и за нова кабелна линия средно 
напрежение 20 kV, от нов БКТП „Паметници“, до съществуващ ТП „Октомври“, разположен на ул. 
„Хан Омуртаг“ 5, кв. Христо Ботев, гр. Казанлък, като част от трасето (извън урбанизирана територия) 
съвпада със съществуващата кабелна линия средно напрежение „Реката“, положена в западния тротоар 
на бул. „Розова долина“ .

Новите кабелни линии, разположени в поземлен имот с идентификатор 35167.119.310 с НТП „За 
път от републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък, ще се 
разполагат по трасето на съществуващата линия средно напрежение „Реката“.

При пресичане на проектните трасета с улици и пътища, ще се използва канална (тръбна) мрежа с 
вече положени резервни тръби, поради което няма да се налага разрушаване на съществуващата пътна 
настилка.

При преминаване на проектното трасе през съществуваща тротоарна настилка, 
„Електроразпределение юг“ ЕАД, в качеството си на заинтересована страна, се задължават да 
възстановят тротоарната настилка в първоначален вид. Също така поради влошаване на условията за 
ползване на тротоара на поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 с НТП „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, след завършване на строителните работи по 
полагане на кабелите, заинтересованата страна се задължава да изгради трайна настилка, с което да се 
избегне затрудняването на пешеходния достъп, по нарушената от строителните дейности нетрайна 
настилка на тротоара.

Проектната дължина на подземните електропроводи, ниско и средно напрежение извън 
урбанизираната територия е 236,3 м. през поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 с НТП „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък и съответно 191,8 м. през 
поземлен имот с идентификатор 35167.119.310 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ по 
КККР на гр. Казанлък.

Площта на сервитута на новите кабелни линии положени, извън сервитута на съществуващата 
линия средно напрежение „Реката“, е приблизително 322 кв. м. Сервитутната зона е с обща шрина 2м 
(по 1,40 м от страна на пътя и по 0,60 м от страна на имотите), по цялото трасе на електропроводите.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с предоставено становище 
№ КОС 01-4537 от 20.09.2017г., като от документа става ясно, че за реализацията на инвестиционното 
намерение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение 
по оценка въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на 
поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на 
Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по 
чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 

чл.124б, ал.1 от ЗУТ



РЕШИ:
1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план — парцеларен 
план на подземени кабелни електропроводи, ниско и средно напрежение за захранване на крайните 
енергопотребители, положени в поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 с НТП „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък, 
Област Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167 и поземлен имот с идентификатор 35167.119.310 с НТП „За път 
от републиканската пътна мрежа“ по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък, Област 
Стара Загора, ЕКАТТЕ 35167.
2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190- гр Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ 
№37, чрез пълномощник Антон Тенев Цветков, в качеството си на възложител

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

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

Предоставям Ви всички материали в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител на област 
Стара Загора в седем дневен срок от приемането 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 на заявление вх. № 168-1256-58/23.08.2017г.;
2. Копие на скица №15-300195 от 26.06.2017 г.;
3. Парцеларен план от възложителя /обяснителна записка;
4. Копие на задание от възложителя;
5. Копие на становище № КОС 01-4537 от 20.09.2017г. от РИОСВ-Стара Загора.



ДО
КМЕТА НА 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

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: 1 инж. Антон Тенев Цветков
(име, презиме, фамилия)

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

на „Електроразпределение Юг" ЕАД БУЛСТАТ 1 15552190
________________________________ (юридическо лице/ едноличен търговец)_______________________________ ____

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/седалище гр. Пловдив , ул. „Христо Данов" №37

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

телефон за връзка: 0882833450

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: ПИ с идентификатор 35167.37.749 в 
землището на гр.Казнлък,
за проектиране на Обект: "Нов БКТП в ПИ 35167.37.623 захранен с кабел СН чрез разкъсване на КСН 

20 kV„Реката",нов кабел НН от нов БКТП до съществуващ МчТП „Паметници", нов кабел НН от нов 
БКТП до нов КРШ монтиран в близост до сграда с идентификатор 35167.37.640.1" и изграждане на 
нов Кабел Средно Напрежение от нов БКТП до ТП „ Октомври "

Приложения:
1.НОВО задание на основание чл. 124, ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ: обосновава необходимостта от 
изработването на плана -  какво ще се проектира, териториален обхват, идеен проект или схема на обекта.

ЗАЯВИТЕЛИ:!.

Срок - 30 дни
2.

Такса: 30 лв.



ЕРЮГ
РУТч група

В Ъ З Л А Г А Т Е Л Н О  П И С М О

Долуподписаният
Лъчезар Трендаф илов Л азаров ЕГН на длъжност Ръководител на Клиентски енергиен център
(КЕЦ) - Казанлък, включващ територията на Общини Казанлък,Павел баня,Мъглиж .Гурково, Николаево,

На основание даденото упълномощаване в раздел Втори от Пълномощно на Нотариус Неделка 
Хаджиставрева -  Стойкова, per. №229 то 30.04.2015 г.

ВЪЗЛАГАМ НА

1. А нтон Тенев Ц ветков, ЕГН ■ със служебен адрес бул. „Александър Батенберг“ №74 гр.
Казанлък, на длъжност Ръководител група 3 при Клиентски енергиен център (КЕЦ) - Казанлък, 
включваш, територията на Общини Казанлък,Павел баня,Мъглиж .Гурково, Николаево,

Да извършва! на териюрията на КЕЦ Казанлък действия, свързани с представителството пред
административни органи, както следва:
1. Представителство пред Агенция по вписванията,като извършват необходимите правни и фактически 

действия по вписване на актове, с които се учредява,прехвърля,изменя, прекратява право на собственост 
или друго вещно право върху недвижими имоти, както и да изготвят и представят заявления, декларации 
и други документи в тази връзка.

2. Представителство пред Агенцията по геодезия,картография и кадастър, като:
>  извършват необходимите правни и фактически действия по подаване и/или получаване на 

документи -заявления,декларации, справки ( устни и писмени), скици, извлечения, схеми, 
допълнителни кадастрални данни и всякаква друга информация от кадастралните карти и 
кадастралните регистри;

>  предоставят (заявяват за вписване) данни по смисъла на чл. 54 ал.2 ЗКИР,извършват 
необходимите действия за получаване на удостоверения по смисъла на чл. 54 ал.З ЗКИР;

3. Представителство пред всички общински,областни и държавни администрации, като:
>  подават, подписват, и/или получават документи, включително, но не само заявления,декларации, 

удостоверения и други документи;
>  участват в експертни съвети по устройство на територията.

4. Представителство пред ДНСК/РДНСК като извършват необходимите изискуеми от закона действия като 
представител -  член на приематели комисии за строежи при изграждането на които дружеството е 
възложител.

-ч-А'
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ Лъчезар Лазаров /
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EVN
ПЪЛНОМОЩНО

„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, ул. "Христо Г, Данов" № 37, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписва
нията с ЕИК 115552190 ("ДружествотгГП чпря представителите си:
1, Гочо Димитров Чемширов, ЕГН л.к. Ms 6 издадена на 16.07.2010 г.
от МВР - Стара Загора, з качеството му на Заместник- председател на Съвета на директорите
И

2 Костадин Петров Величков, ЕГН ‘ лична карта № ( издадена на
22 04.20 !0 г„ от МВР -  Смолян- в качеството му на член на Съвета на директорите,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

Лъчезар Трендафилов Лазаров, ЕГН ' , на длъжност Ръководител на Клиентски
енергиен център (КЕЦ) -  Казанлък, включващ територията на Общини Казанлък, Павел баня, 
Мъглиж, Гурково, Николаева,

да представлява „ЕВН България Електроразпределение'' ЕА.Д на територията на КЩ  Казанлък, 
със следните права:

I. Представителство пред административни органи

1. Представителство пред Агенция по вписванията, като извършва необходимите правни 
и фактически действия по вписване на актове, с които се учредява, прехвърля, изменя, пре
кратява право на собственост или друго вещно право върху недвижими имоти, както и да 
изготвя и представя молби, декларации и други документи в тази връзка;

2. Представителство пред Агенция по геодезия, картография и кадастър, като:

2.1. извършва необходимите правни и фактически действия по подаване и/ или получаване 
на документи -  молби, декларации, справки (писмени и устни), скици, извлечения, схеми, 
допълнителни кадастрални данни и всякаква друга информация от кадастралните карти и 
кадастралните регистри;

2 .2 .предоставя (заявява за вписване) данни по смисъла на чл.52, ал.4 ЗКИР, извършва необ
ходимите действия за получаване на удостоверения по смисъла на чл.52, ал.5 ЗКИР;

3. Представителство пред всички общински, областни, държавни администрации, като.

3.1, подава, подписва и/ или получава документи, включително, но не само молби, декла
рации, удостоверения и други документи;

3.2. участва в експертни съвети по устройство на територията.

4. Представителство пред всички териториални поделения на НАД ка~о подава, под
писва и/ или получава декларации, молби, удостоверения и всякакви други документи,

• с З Н  о Ь Л Г -З р П Н

хдехтроразпреяел^нип? =дд



5. Представителство пред ДИСК/7 РДНСК като извършва необходимите изискуеми от за
кона действия като представител -  член на държавни приемателни комисии за строежи, при 
изграждането на които дружеството е възложител;

Упълномощеното лице има право да възлага писмено на сътрудници з КЕЦ Казанлък да 
извършват действията, посочени в т, 1-5 по-горе.

!1. Представителство пред съд/ органи на д©съдебното производство

Да представлява дружеството пред съда и органите на досъдебното производство, в чийто 
район на компетентност попада територията на ръководения от упълномощеното лице КЕЦ, 
като извършва всякакви действия в тази връзка, включително и.

1. изготвя, подписва, подава и получава всички и всякакви документи;

2. да се запознават с делата и да правят необходимите извлечения;

3. да представят доказателства;

4. да участват з наказателното производство;

5. да правят искания, бележки и възражения;

6. да присъстват на всички действия по разследване на престъпления;

7. да оказват съдействие на органите на съда и на досъдебното производство при съби
ране и проверяване на доказателства.

! орепосочените действия са примерни и изброяването не е изчерпателно, упълномощаване
то следва да се тълкува разширително по отношение на правата на упълномощеното лице.

Упълномощеното лице има право да възлага писмено на сътрудници в КЕЦ Казанлък да 
извършват действията, посочени е т, 1-7 по-горе.

Ш. Представителство при сключване на договори

1. Да представлява „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като подписва, само заед
но с упълномощен ръководител на Група 1 при КЕЦ Казанлък , от името и за сметка на дру
жеството следните документи, свързани с дейността на ръководения от упълномощеното 
лице КЕЦ Казанлък:

1.1. Предварителни договори за присъединяване и Договори за присъединяване на потре
бители на ниско напрежение до 50 кВ;

1.2. Предварителни договори за присъединяване и Договори за присъединяване на потре- 
оители на ниско напрежение над 50 кВ и средно напрежение, след съгласуване от „Мрежов 
инженеринг -  електричество";

1.3. Договори за присъединяване по чл 21, ал.5 от Наредба №б за присъединяване на про
изводители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи, след съгласуване от „Мрежов инженеринг -  електричество";

1.4. Становища за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към 
електроразпределителната мрежа. Предварителни договори за присъединяване и Договори 
за присъединяване на производители, след съгласуване от „Мрежов инженеринг - електри-



q h i "Лпг B la n ch e ) и след официално решение 
честзо" з действащия рсгистър-база данни ма 8Ш  .и о о ^ а п о  ,е)
на управителния орган за сключване на конкре: ния дого. ,  ̂ у

1.5. Договори за достъп и ползване на м р е ж а т а (Do^Sal anche) ;5'
равление на мрежата’ в Д а в а щ и я  регис^р-оаза ^  ^

1.6. Договори в предвидената от закона £ ава п0 Закона за енергеги-
лят право на собственосг, ограничени вещни права, о-рвиту,. .р
ката на стойност до 1000 лева,

гдмпстоятелно договори за снабдяване
2. Да представлява дружеството, като нодпкш 
със стоки или услуги на стойност ДО 1000 лв ,

^ гид̂ пЯЯЗИ*3 със ооки  или рплпигва договора Зса сна-шдлй^и^
3. Да предста^ява дружещвщщ ^  „Снабдяване“ ,

4. Да „рещставлв.а вружествстс. « г о  подпаса ,а ,» а  аа поръ .а  на сток» « У Ш -

действаш., договор»; .  , ,  г р < щ о т ,е на други услуг»
5. Да представлява дружеството, кат... модпюша Дш ^

на стойност до 10 000 лв.

IV. Административни функции
Упълномощеното лиша има право да представлява дружество™, като във връака с дейно
на КЕЦ Казанлък подписва следните документи.
1. Заповед за командировка на сътрудници в КЕЦ Казанлък в рамките на страната;

2. Заповед за извънреден труд на сътрудници в КЕЦ Казанлък , заедно с ръководител „ о 

вешки ресурси” ;
3. Заявление -  заповед за отпуск нз сътрудници в КЕЦ Казанлък;
4. Препоръки, свързани с трудовите правоотношения, заедно ръководител „Човешки ресур

си"; й
5. Препоръки по договори с изпълнители на дружеството, заедно с ръководител „Сна дя-

в ли р";

S Нареждане за прекъсване на доставките на електрическа енергия н^ ,п° т̂ е и 'ели' 
основание депозирана писмена заявка от „ЕВИ България Електроснасдява. -  ЕАД.

При обективна невъзможност на упълномощеното лице па : Е̂ 0 заместник,
упълномощен с настоящото пълномощно, тези Деловия се извършват от 
както опедва Георги Стоянов Хърсев, ЕГН

д „ , г „ оимг рдХИ д0 неговата отмяна и отменя пълномощна зящото пълномощно а ^езсрочнс л заж». д 1 ?
- • '  — п о  РНК И М 23704 , TOM П, аКТ №  /4 /  I Л - с у . -

Наст
3703/ 1112 201/ г  на Нотариус №6 
таритс №640 пс РНК ,

,о с № 
а Но-



Правата
правата

но настоящото пълномощно следва да се тълкува' разширително по 
упълномощеното лице.

■ношение на



ЕРЮГ
EVIU група

З А Д А Н И Е

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
За изграждане на нова кабелна линия и нов Бетонен Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) в ПИ с 
идентификатор 35167.37.623 в землището на гр.Казнлък, съгласно чл.125 на основание чл.124а от ЗУТ

1.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА.
Проекта обхваща изграждане на нов Бетонен Комплектен Трансформаторен Пост (БКТП) в ПИ с 

идентификатор 35167.37.623 по КК на град Казанлък , за който имаме учредено право на строеж на енергиен 
обект с нотариален АКТ № 158 от 2017г.

Трафопоста ще бъде захранен с кабелна линия • средно напрежение , чрез разкъсване на 
съществуваща кабелна линия средно напрежение 20 kV „Реката" която преминава по западния тротоар 
на бул. Розова Долина и за която имаме Решение на ОбС Казанлък за одобряване на ПУП -  парцеларен 
план за подземен електропровод и Разрешение за ползване № ДК 07-СЗ-7/10.01.201 Зг. При пресичане на 
трасето с пътища имаме изградена Тръбно канална мрежа с резервни тръби поради което няма да се 
налага разрушаване и възстановяване съществуващата пътна настилка.

След изграждането на новия БКТП ще демонтираме съществуващия Мачтов трафопост "Паметници" и 
въздушна линия средно напрежение „ Петко Маналов", която преминава през гробищния парк на гр. 
Казанлък както и всички електропроводи намиращи се на територията на гробищния парк на гр. Казанлък

В проекта също е заложено изграждане на нова кабелна линия средно напрежение от новия 
БКТП до ТП „Октомври" част от трасето на който съвпада с трасето на кабелна линия средно 
напрежение „ Реката " в посока север С новопроектираната кабелна линия средно напрежение 
навлизаме в южна индустриална зона с напрежение 20 kV с което ще увеличим мощността на 
съществуващите съоръжения и ще променим захранващото напрежение на квартал Христо Ботев и Южната 
промишлена зона от 10 на 20 kV.

За захранване на съществуващите абонати от МТП „Паметници" сме предвидили изграждане на две 
нови кабелни линии от нов БКТП до съществуващ стомано Бетонен стълб който захранва съществуващата и 
въздушна линия ниско напрежение и втора кабелна линия ниско напрежение от нов БКТП до 
съществуващи три абоната на бул. „Розова Долина" № 37. Стария захранващ кабел преминаваше през ПИ 
000665 в землището на град Казанлък ЕКАТТЕ 35167 -  бивши оранжерии собственост на фирма Арсенал. 
През 2015 г. при строителни дейности от страна на фирма Арсенал в собствения им имот въпросния кабел бе 
унищожен и при направено запитване от наша страна фирма Арсенал ни отказа достъп за възстановяване с 
писмо с изх. 001608/06.04.201 бг. От тогава до сега тези абонати се захранват с временно захранване 
положено по съществуващата тролейбусна мрежа която е собственост на трето лице и което е в разрез с 
НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 
(ДВ, дол., бр. 92 от 22.10.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр.42 от 9.06.2015 в сила от 9.06.2015 .

Трасето на новопроектираната кабелна линия ниско напрежение изцяло съвпада с трасето на 
съществуващата кабелна линия средно напрежение „Реката" , която преминава по западния тротоар на 
бул. Розова Долина в посока юг , построена през 2012г. от ЕВН България Електроразпределение ЕАД и за 
която има Решение на ОбС Казанлък за одобряване на ПУП -  парцеларен план за подземен електропровод и 
Разрешение за ползване № ДК 07-СЗ-7/10.01.2013г.

При пресичане на трасето с пътища имаме изградена Тръбно канална мрежа с резервни тръби поради 
което няма да се налага да разрушаване и възстановяване на съществуващата пътна настилка. При 
преминаване по тротоарната настилка на бул. Розова Долина се задължаваме да я възстановим в 
първоначалния и вид , което веднъж сме направили при строежа на кабелна линия средно напрежение 
„Реката" през 2012г.

Електроразпределение Ю г ЕАД ул. Христо ■ Данов 37  Свържете се с нас: info@eiyog.bg
ЕИК‘ 15 5 5 2 ' 9 С 4 ССС "лсвдиз България т С7 СС ! 0 CG7 wwweivug.bg
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2 .ИЗХОДНИ ДАННИ
При проектирането на ПУП-ПП да се използват следните изходни данни.
-Актуални данни в цифров вид от картата на възстановена собственост за землището на гр.Казанлък, 

обл.Стара Загора закупени от министерство на земеделието и храните.

З.ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ
Проекта съдържа:
-текстови материали — регистри на засегнатите имоти, баланси на площите 
-графични материали -  скица -  предложение за ПУП -  Парцеларен план м 1:1000

Обемът и съдържанието на изработваният ПУП да са в съответствие с изискванията на наредба №8 за 
обем и съдържанието на устройствените планове.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Ю Г"ЕАД ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ХРИСТО  Г.ДАНОВ" 37
И .Н .1 1 5 5 5 2 1 9 0

,  Въ^фкител
Лъчезар Лазаров 
ЕРЮГ КЕЦ Казанлък
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З А Д А Н И Е

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
За захранване на ПИ с идентификатор 35167.37.749 в землището на гр.Казнлък,

съгласно чл.125 на основание чл.124а от ЗУТ

1 .ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА.
НЕОБХОДИМО Е С ПРОЕКТА ЗА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ДА СЕ ПРЕДВИДИ
ТРАСЕ НА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЕЛ.ПРОВОДНА ЛИНИЯ НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНА В 
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: ПИ 351 67.37.749 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАЗНЛЪК, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 1 24, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

2 .ИЗХО ДНИ ДА НН И

ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПУП-ПП ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗХОДНИ ДАННИ:
-АКТУАЛНИ ДАННИ В ЦИФРОВ ВИД ОТ КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА 
ГР.КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА ЗАКУПЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

З ОВЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
-ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ -  РЕГИСТРИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ, БАЛАНСИ НА ПЛОЩИТЕ 
-ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ-СКИЦА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН М1:1000

ОБЕМЪТ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗРАБОТВАНИЯТ ПУП ДА СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА 
№8 ЗА ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Ю Г"ЕАД ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ХРИСТО  Г.ДАНОВ" 37
И .Н .1 1 5 5 5 2 1 9 0

ул. Христо Г Данов 37 
4ССС Пловдив, България

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕХК 1 1 5552'’ 90

Свържете се с нас: 
т 0700 1 0007

;nto@elyug.bg
www.eiyug.bg

mailto:nto@elyug.bg
http://www.eiyug.bg


О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

до
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАПАЧОВ 
ГР. ПЛОВДИВ
У Л . “ ХРИСТО ДАНОВ “ №37

Относно; Заявления с вх. JYb 168-Р56 Sf,/ от, пя ш п
168-1256-58/ 23 08 ^017г зя ш , " W  2 ° 8'201 /Г” 168-1256-57/ 23.08.2017г и №
чл. 124а, ал, 1 ^ 2 от ЗУТ "  "  РЗЗреШеНИЯ За -р ^ о т в а н е  на ПУП, по реда £

У ВЕДО М И ТЕЛ Н О  ПИСМ О

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАПАЧОВ,

на «Т М а! 1 ^ Г и Т̂ Г з Т т Яза3апГзГмТеНн ^  ра3рСШеНИЯ За изРаб°™ане на ПУП, по реда 
Област Стара Загора, Ви уведомяваме,'че: И ^  ТериТ0рията на Община Казанлък,

" ЧЛ' 125 м Л  И от ЗУТ заданието но ал. 1 се внася в Министерството
на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по око лната 
реда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на пак* , -

и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл 31 от Закона 
за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от уетройстве/ия 
нлан, ако „ма такава „лн се „рилата копие от отговора даден по “ вол

/ГжТисе̂ Г в Г „ ееСТИНИ°ННу аМеРеНИе' ПРСДИ пРедоставяне на съответнитекнижа исканията Ви, не могат да бъдат удовлетворени.

С уважение,

АРХ. ГЕОРГИ СТОЕ

Главен архитект на община Каза,

№
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До
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
буя."Розова долина" б 
На вниманието на:
Арх. Георти Стоев 
Главен архитект 
на Община Казанлък

Контакт: 

Тел. номер: 

Дата:

Пенчо Пенчев 
032304422 
27.09.201 7г.

Изх. №: / /  / I  0 С

Относно: Ваш е уведомително писмо И зх .№ 1 6 8 -1 2 5 6 -5 6  /1 5 .0 9 .2 0 1 7 г .

У В А Ж А Е М И  АРХ.СТОЕВ,
Във връзка с писмо, Ваш изх.№ 168-125б-56/1 5.09.2017г. с което, ни уведомявате за неооходимостта от 

предварително съгласуване на заданието по ал.1, във връзка изпълнението на чл.125 ал.1 и ал.7 от ЗУТ за 
Збр. процедури с наши Вх. № 1 6 8 -1 2 5 6 -5 6 /2 3 .0 8 .2 0 1 7г., 1 6 8 -1 2 5 6 -5 7 /2 3 .0 8 .2 0 1 7г. и 1 6 8 -1 2 5 6 -  

5 8 /2 3 .0 8 .2 0 1 7г. в Община Казанлък, Ви информираме че, процедурите са съгласувани по реда на глава шес 
та и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разно

образие.
За целта, прилагам копия на Збр. становищата на МОСВ, Регионална инспекция по околната среда и всдите- 

Стара Загора с Изх.№ : К О С -01 -4537  /2 0 .0 9 .2 0 1 7г., К О С -01 -4 5 3 8  /2 0 .0 9 .2 0 1 7г. и К О С -01 -4533
/2 0 .0 9 .2 0 1 7г. като, желаем същите да бъдат приложени към процедурите на „ЕР Юг" ЕАД, КЕЦ Казанлък с 

цитираните по-горе входящи номера .
На основание чл.2 ал.2 от Наредбата за ОС, преценката на компетентния орган за инвестиционните предло

жения е, че не е необходимо превеждане на процедури по рада на Глава втора от Наредбата за ОС.

Ново присъеди 
КЕЦ Казанлък

Приложения:
1. Становище №: КОС-01-4537 /20 09.2017г ;
2. Становище №: КОС-01 -4538 /20.09.2017г.;
3. Становище №: KOC-G1-4539 /20.09.2С17г.;

С уважение,

инж.Пенчо Пен 
Ръководител гр
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Регионална инспекция по околната среда |  водите-Стара Заф ра

Изх. № КОС - 01
гр.
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17 г.
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Ш арстинвовиото предложение (ИП) предвижда 
идентификатор 35167.37.623 по КК на гр. Казанлък, 
съществуващ МчТП и КРШ. Трасето на кабела ще 
идентификатор 3516737.749 и 35Г67.119310 но КК на гр.

Йьв връзка е  прилагане на разпоредбите на раздел Ш 
н оценка на въздействието върху окопаната среда?’ от 
5 от Наредбата да условията н реда да извършване да 
среда, Ви уведевйшаме,. че инвестиционното Вк вре,

.ш еста. 
'Ва< 

въздействието
I н е  ш ш з д а  в  аршз&щ  « о ц о й е д а .  

зоос (Приложение № 1 и 2) за инвестиционни иредложжия да, сгроитеяствоЛ дейности Щ 
технологии. ^  *

За реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение не е
мотивирано решение да преценка необходимостта от 0 3  )С или решение оценка да 
въздействието върху околната среда. |

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл331 от Закона да биологичното 
разнообразие и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и ррда за извършване ф  оценка да 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестицфнни предложения dj предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за оф. Постъпилото уведомление да 
горепосоченото инвестиционно предложение може да бъда 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. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии (ЗЗТ).

2. 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 
BG 0000192. _



3. Отчитайки местоположението и характера на И3|, при реализацията] му няма 
вероятност от отрицателно въздействие върху задфтени зони от мрежгфа „Натура 
2000“ по чл. 6, ал. I от ЗБР, включително и върху най £ близко разположенаф защитена 
зона „Река Тунджа 1” е код BG0000192. I 1

4. Не се очаква фрагментиране и увреждане на местофитания, предмет н&юпазване в 
защитените зони. I

Настоящото нш ю  се отнася само ш  заявените раметрн на МП щ 
необходимостта от получаване на съгласуващия шш 
закови и подзаконов и нормативни актове.
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в друс|г
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$ гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, 

тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
g.riew.aov.bo. mail: office@stz.riew.gov.bg
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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 
№ 15-300195-26,06.2017 г,

Поземлен имот с идентификатор 35167.37.749 

Гр Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26 11 2015 г 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: 18-2384-05.04.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СТАРА ЗАГОРА 
Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100 
Площ: 3528 кв.ад
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път 

ггегория на земята при псполивни условия: 0

Координатна система БГС2005

Номер по предходен план: 000298
Съседи: 35167.37.677, 35167.37.678, 35167.37.748, 35167.37.301, 35167.37.665, 35167.119.310 
35167.37.551, 35167.37.640, 35167.37.552, 35167.37.623, 35167.501.9255, 35167.501.576 35167 37 750 
35167.37.622, 35167.37.297, 35167.501.319, 35167.37.675, 35167.37.676, 35167.37 747 ^

Собственици: i

1 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК .
Ид. част 1/1 от правото на собственост /
Няма документ за собственост ' /

у /
Скица № 15-300195-26.06.2017 г. издадена въз основа на \  ТфА -
документ с входящ № 01-187014-21.06.2017 г.  л.У.фъУ

" . ” ■ , /инж. Миглена Славова/



Скица-Предложение \
1 за ПУП-Парцеларен план

землище на гр. Казанлък, _1
_________________ ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък,

М 1:1000 / ///



Регистър на недвижимите имоти засегнати от трасето на новите кабели 
гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, област Стара Загора юли 2017г.

Идентиф Д анни  за собственикици и носители

Нов
Площ  в 

кв.м

Д ъ лж ина

на

трасето  

през имот

Площ  на 

сервитут 

на нов 

кабел

Засеганат 

а площ  от 

сервитут 

на същ. 

кабели

Разлика  

площ  

нов и 

същ. 

сервитут

Трайно

предназначение

Начин на трайно  

ползване

Катего

рия

И м е,

презим е,

ф амилия

наим енован

ие

ЕГН

БУЛСТА

Т

Вид на 

правото

Вид

собственост

37.749 3528 236,3 470,7 151,0 319,7
Земеделска
територия

За селскостопански, 
горски, ведомствен 

път

Община гр. 
Казанлък

Собственост
Общинска

частна

119.310 30814 191,8 386,8 384,8 2,0
Територия на 

транспорта

За път от 
републиканската 

пътна мрежа
Държавата Собственост

Държавна
публична

/



Баланс по начин на трайно ползване 
за имоти засегнати от новите кабели

гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, област Стара Загора

Номер Наименование на начин на трайно ползване Брой имоти Общо площ в 
дка

2230 За селскостопански, горски, ведомствен път 1 0,471

2210 За път от републиканската пътна мрежа 1 0,387

Общо: 1 0,858

Баланс по трайно предназначение на територията 
за имоти засегнати от новите кабели

гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, област Стара Загора

Номер Наименование на трайно предназначение Брой имоти Брой Брой Площ в дка
сгради сам. об.

3 Земеделска територия 1 0,471
2 Територия на транспорта 1 0,387

Общо: 1 0 0 0,858

Баланс по вид собственост за имотите 
за имоти засегнати от новите кабели

гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, област Стара Загора

Номер Наименование на вида собственост Брой имоти Площ в дка
4 Общинска частна 1 0,471
1 Държавна публична 1 0,387

Общо: 1 0,858

Баланс по основна категория на земята 
за имоти засегнати от новите кабели

гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, област Стара Загора

Категория Брой имоти Площ в дка
2 0,858

Общо: 0,858


