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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНА*]

№ Ш '- ___________
. Л . 04. 20 $ Я г*

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 пътна връзка, осигуряваща достъп до поземлен имот с 
идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, Община 
Казанлък, местност „Режева Тубла“, с площ 24132 кв.м, собственост на „СЪМЪР 
ПРОПЪРТИ“ ЕООД ЕИК 202116952, с НТП „Ливада“, засягащ следните поземлени 
имоти:

- ПИ с идентификатор 27499.223.332, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична 
общинска собственост;

- ПИ с идентификатор 27499.226.342, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с 
начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 
публична общинска собственост;

- ПИ с идентификатор 27499.94.341, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с 
начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 
публична общинска собственост;

- ПИ с идентификатор 27499.94.660, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с 
начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 
публична общинска собственост.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида 
територия на участъци с обща приблизителна площ 5074 кв.м, като части от ПИ 
публична общинска собственост, както следва:

- 3111 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.223.332, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 7309 кв.м, публична общинска собственост;

- 1471 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.226.342, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 1471 кв.м, публична общинска собственост;

- 390 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.94.341, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 2143 кв.м, публична общинска собственост;



- 102 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.94.660, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ:
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 102 кв.м, публична общинска собственост.
За изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп 
до поземлен имот с идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, Община Казанлък. НТП на поземлените имоти ще се променят в „Местен 
път“, а вида територия в „За транспорт“.

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. № 168-4758-3 от 
15.12.2017г. от „СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 202116952 с управител Десислава 
Цветанова Георгиева, представлявана от упълномощения Боян Желев Желев, с искане 
за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен 
план -  парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до поземлен имот с 
идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, Община Казанлък, 
местност „Режева Тубла“, с площ 24132 кв.м, собственост на „СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ 
ЕООД, с НТП „Ливада“, засягащ следните поземлени имоти:

- ПИ с идентификатор 27499.223.332, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска 
собственост;
- ПИ с идентификатор 27499.226.342, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, е начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска 
собственост;
- ПИ с идентификатор 27499.94.341, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, е начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска 
собственост;
- ПИ с идентификатор 27499.94.660, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин на 
трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска 
собственост.

Приблизителната сборна площ за промяна на предназначението на засегнатите 
участъци от поземлените имоти, публична общинска собственост е 5074 кв.м. НТП на 
поземлените имоти ще се променят в „Местен път“, а вида територия в „За транспорт“.

Поземлен имот с идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, местност 
„Режева тубла“, Община Казанлък, попада в територия, за която има влязъл в сила общ 
устройствен план -  „ОУП на Община Казанлък“, одобрен с решение № 579, протокол 
№29 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък. Имотът попада в Рекреационна зона за 
вилен отдих. Това е рекреационна територия за вилен отдих със занижени параметри. 
Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ов са следните: 
максимална плътност на застрояване 40 %, максимален Кинт 0,8, минимална озеленена 
площ 50%, максимална кота корниз 7,Ом. Кота било е максимум 10 м, а минимум 50 % от 
озеленената площ е с висока дървесна растителност. Също така, за поземления имот има



одобрен ПУП -  план за застрояване, одобрен- със Заповед №717/06.08.2008, с 
предназначение „за вилно селище“.

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 
разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.1246, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от 
Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

За определяне на трасе през имоти, общинска собственост е необходимо 
предварително съгласие на Общински съвет на основание чл.ЗО, ал.З от ППЗОЗЗ. 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, т. 1 от 3033.

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 във връзка с чл.108 от ЗУТ и чл.17А,ал.2, чл.21,ал.2 от 
3033, и чл.ЗО,ал.З от ППЗОЗЗ

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план 
-  парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до поземлен имот с
идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, Община 
Казанлък, местност „Режева Тубла“, с площ 24,132 дка, собственост на „СЪМЪР 
ПРОПЪРТИ“ ЕООД ЕИК 202116952 , с НТП „Ливада“, засягащ следните поземлени

- ПИ с идентификатор 27499.223.332, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, е начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична 
общинска собственост;

- ПИ е идентификатор 27499.226.342, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична 
общинска собственост;

- ПИ с идентификатор 27499.94.341, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична 
общинска собственост;

- ПИ с идентификатор 27499.94.660, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, с начин 
на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична 
общинска собственост.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на участъци с 
обща приблизителна площ 5074 кв.метра, като части от ПИ публична общинска 
собственост, както следва:

- 3111 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.223.332, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 7309 кв.м, публична общинска собственост;

- 1471 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.226.342, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 1471 кв.м, публична общинска собственост;

РЕШИ

имоти:



- 390 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.94.341, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 2143 кв.м, публична общинска собственост;

- 102 кв.м от ПИ с идентификатор 27499.94.660, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с 
обща площ 102 кв.м, публична общинска собственост.
За изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп 
до поземлен имот с идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, ЕКАТТЕ: 
27499, Община Казанлък.НТП на поземлените имоти ще се променят в „Местен 
път“, а вида територия в „За транспорт“.
Предварителното съгласие е със срок 3 години.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД, ЕИК 202116952 с управител Десислава Цветанова 
Георгиева, представлявана от упълномощения Боян Желев Желев - заявител, с адрес за 
кореспонденция: гр. Казанлък, ул. “Дерелика“ №14.

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 7- 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. 
Приложен ия:
1. Копие от заявление вх.№ 168-4758-3/15.12.2017г.;
2. Копия на скици;
3. Техническо задание за ПУП-Парцеларен план от възложителя;
4. Предложение за парцеларен план;
5. Копие от одобрен ПУП-ПЗ;
6. Копие на документ з а ^ ^ б ^ ^ ^ ^ т .

С уважение

ГАЛИНА СрбЯН<рВА* 
Кмет на Община Казан.

Съгласували:
арх.Георги Стоев, гл.архитект 
инж.Даниела Коева, Заместник-кл 
Пламена Славенска, юрисконсулт 
Изготвил: инж. А. Бунцев, мл. експерт УППК ч



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 ......... ........... ...................................... ......................................
(име, презиме, фамилия)

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

н а . .(2 &  fa  • • • .......................................... БУЛСТАТ/сШ /^Ш *'!
(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. /.fi:.. СР&ф. {**>.... .., J j .-. 1Л. £  ,.£л. Д.,.£.с .Л.у .................................

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

телефон за връзка. Ш Л Л Л Ш М ...

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: Л Л Л & Л . ./ЛЛРЛРЛ . .
. ............................ .... ............... .кв..... .................................
местност * Р.&ЖМЪО- . . /...., по плана на /в землището v^.ld. ./?.?.?*$-................................
за h(h..Л/’Л Я р . V.£.. .>г.4.. . . b . k f d . . . . . . ЛЛг.Л.ТуЬ......................

Y! ... . т . Л . Ь Л / Й . / ? . И ,  3  ,4j?P.P.-£..........................................................Ъ £ .

Приложения:
1. Документ за собственост -  копие..................................................................................................................
2. 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.
3. Скица на имота № ....................... / ............ ........ г.

Срок - 30 дни

Такса: 30 лв.



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обосноваване на необходимостта от изработване на 
ПУЛ- парцеларен план на

Осъществяване на пътна връзка до имот предназначен за вилно селище с 
идентификатор 27499.94.1 в землището на с. Енина

на основание чл.125 ,ал.1 ,ал .2 от ЗУТ

Инвестиционната инициатива на „СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД е за промяна на 
предназначението на селскостопански, горски ,ведомствени пътища ,като се осъществи 
пътна връзка през засегнатите имоти до ПИ е идентификатор 27499.94.1 предназначен 
за вилно селище в землището на с.Енина.
Заданието обхваща следните поземлени имоти:

№
Имот Местност Трайно ползване Вид

собственост
Собственост

1 27499.223.332 Землище 
с. Енина

Селскостопанск 
и,ведомствен,гор 

ски път

Общинска
публична

Общ. Казанлък

2 27499.226.342 Землище 
с. Енина

Селскостопанск 
и,ведомствен,гор 

ски път

Общинска
публична

Общ. Казанлък

3 27499.94.341 Землище 
с. Енина

Селскостопанск 
и,ведомствен,гор 

ски път

Общинска
публична

Общ. Казанлък

4 27499.94.660 Землище 
с. Енина

Селскостопанск 
и,ведомствен,гор 

ски път

Общинска
публична

Общ. Казанлък

На приложената към настоящето задание схема е показан идейния проект за трасето на
пътната връзка. .

10.01.2018 г. 
Гр.Казанлък

Съставил
„СЪМЪР ПР ПЪРТИ“ ЕООД

Q



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ,ВЕДОМСТВЕНИ,ГОРСКИ ПЪТИЩА 

С ИДЕНТИФИКАТОРИ ПИ 27499.223.332 , ПИ 27499.226.342 ,ПИ 27499.94.341 И ПИ 27499.94.660 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕНИНА В



пълномощно
Долуподписаната ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: притежаваща л.к. №

., издадена на год. от МВР -  град София , с постоянен адрес: град София,

ж.к. „Люлин", бл. 737, вх. А, ет. 7, ап. 26, в качеството си на управител и представляващ СЪМЪР 

ПРОПЪРТИ ЕООД със седалище в гр. София, жк. Люлин, бл.737, вх.А, ет.7, ап.26, вписано в 

Търговския регистър, ЕИК 202116952

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Боян Желев Желев с ЕГН , л.к. N: , изд. на от МВР-гр. Стара

Загора и постоянен адрес гр. Казанлък, ул. Дерелика 14:

Да ме представлява и подписва при подаването и получаването на молби, декларации и 

всички други документи, които са необходими във връзка с недвижимите имоти на 

дружеството пред Агенция по геодезия, картография и кадастър, Община Казанлък и Община 

Стара загора.

На 1 11 2013 г Станислав Лукаев, помощник-нотариус по заместване при Станислав
Филипов н о т а р и у с  в  р а й о н  Софийски районен съд, per. № 508 н а  Н о т а р и а л н а т а  к а м а р а ,

у д о с т о в е р я в а м  п о д п и с и т е  в ъ р х у  т о з и  д о к у м е н т ,  п о л о ж е н и  о т .  МРГТОЖитепство: го.
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ГЕ0Р™ 1  ’ с ъ м ъ р  ПРОПЪРТИ ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 
София, като управител и представител на СЪМЪР н р и м ь г т  ^
202116952, адрес гр. София,
Per. № 3611/2013, Събрана такса: ...6,00... лв.

П о м о щ н и к - н о т а р и у с  п о  з а м е д г о е н е :



КОПИЕ- ИЗВАДКА ОТ ОУП НА

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ № 579, ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 26.10.2017 г. НА ОБС-КАЗАНЛЪК

ПИ 27499.94.1 по КККР на с. Енина, местност „Режева тубла", Община Казанлък.

Имотът попада в Рекреационна зона за вилен отдих. Това е рекреационна територия
за вилен отдих със занижени параметри.

Изготвил: инж. А. Бунцев, лял. експерт УППК е

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 /  98 201, 98 211 Факс: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg

mailto:mayor@kazanlak.bg


О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ..... / . - ? . ? 2 0 1 7  г.

Настоящото се издава на „СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД ЕИК 202116952 със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 737, вх. А, ет. 7, ап. 26 
в уверение на това, че:

Поземлен имот с идентификатор 27499.94.1, по КККР на с. Енина, местност „Режева 
тубла“, Община Казанлък, попада в територия, за която има влязъл в сила общ 
устройствен план — „ОУП на Община Казанлък“, одобрен с решение № 579, протокол 
№29 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък. Имотът попада в Рекреационна 
зона за вилен отдих. Това е рекреационна територия за вилен отдих със занижени 
параметри. Пределно допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ов са 
следните: максимална плътност на застрояване 40 %, максимален Кинт 0,8, минимална 
озеленена площ 50%, максимална кота корниз 7,Ом. Кота било е максимум 10 м, а 
минимум 50 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност.

Удостоверението се издава на основание Заявление вх. № 168-4758-2 от 
28.11.2017г.

H e r o v B i c i :  А Вувпев. m .i  експерт УППК

ВК1 Ь.‘;>.;ан;!Ь!ч. ■"} ■ Ре на - геас .̂-н: кнег н-Рн ' °S IP !. Т-к 21! Флке: е42 !



АГ£Ш Ж  ПО ГЕОДЕЗИЯ,
к ар то гр аф и я  п  т ^д € т ьр

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1 
тел.: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG “̂ŴVĵ ÂIASTREigS

С Л У Ж Б А  П О  Г Е О Д Е З И Я , К А Р Т О ГР А Ф И Я  И К А Д А С Т Ъ Р  - Г Р  С Т А Р А  З А Г О Р А
6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-603197-29.11.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.94.1 

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, местност РЕЖ ЕВАТУБЛА  
Площ: 24132 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Ливада 
Категория на земята при неполивни условия: 4

Координатна система БГС2005

mailto:ACAD@CADASTRE.BG
mailto:stara.zagora@cadastre.bg


лгттт по геодезт,
КАРТО ГРАФ И Я  И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Павлово, ул. Мусала №1 
ТЕЛ.: 02/818 83 83, факс: 0-2/955 53 33 
ACAD@CADASTRE.BG »cWŴ/jCÂ|ASTRE.BG

Собственици:
1 202116952, "СЪМЪР ПРОПЪРТИ" ЕООД
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Нотариален акт №  119 том XX IV  per. 7805 дело 4911 от 16.10.201 Зг., издаден от Служба по вписванията 
гр. Казанлък

Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:
Координатна система БГС2005

Точка Координати
№ X [м] У[м]

1. 4723150.68 492201.60
2. 4723137.08 492211.84
3. 4723126.99 492231.54
4. 4723118.22 492214.84
5. 4723098.62 492186.14
6. 4723082.12 492157.92
7. 4723083.21 492157.21
8. 4723068.58 492135.15
9. 4723059.37 492114.55
10... 4723054.61...... ......492118,70
11. 4723045.88 492106.89
12. 4723004.99 492049.32
13. 4723001.75 492046.56
14. 4723007.72 492042.89
15. 4723012.17 492048.05
16. 4723024.40 492060.22
17. 4723038.05 492055.57
18. 4723049.91 492041.85
19. 4723051.86 492027.43
20. 4723046.73 492006.38
21. 4723025.39 491983.21
22. 4723028.55 491974.50
23. 4723031.03 491967.65
24. 4723046.53 491986.99
25. 4723062.82 491996.12
26. 4723075.61 491994.38
27. 4723085.86 491990.07
28. 4723134.88 492011.36
29. 4723146.22 492014.34
30. 4723141.47 492029.29
31. 4723161.74 492064.48
32. 4723180.71 492118.48
33. 4723198.29 492146.10
34. 4723208.29 492173.79
35. 4723182.64 492187.95

v<

Скица №  15-603197-29.11.2017 г. йЗдадена въз основава’ 
документ с входящ №  01-377469-28.11.2017 г. ...

т -
\ . - у

j "иг

№

■V

mailto:ACAD@CADASTRE.BG


Нотариална такса по ЗНот. 
Удостоверяван 

материален интерес:
..  151,001.50... лв.

Пропорц. такса ............................... лв.
Обикн.такса.........................   лв.
Допълн.такса................................лв.
Всичко:.......................................лв.
Сметка №.............от..................... г.
Кв. №..................от... 16.10.2013.....г.

Вписване по ЗС/ПВ 
ен1̂  по вписванията* 1а оП17
" I ..... Л И .. . .О Г ......L y fJ 13

том ........... дело Ч -'t-
Вх.рег.№
Акт № ...,И
Парт.книга: том ........ ,стр.
Такса за вписване по ЗДТ//.у.,7............ лв.

ш53. и
Кв. №................

^  СЪДИЯ ПО ....
от. 

ИСВАНИ:

з а
Н О Т А Р И А Л Е Н  А К Т

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Ns ...12 ...... том ...IV .......рег.№  ...6395........д е ло  №  ...570.

Днес, 16.10.2013 /шестнадесети октомври две хиляди и тринадесета/ година, пред мен. 
ПЕТРАНКА КУЦАРОВА Нотариус с район на действие Районен съд -  гр, Казанлък, вписан в 
Регистъра на Нотариалната камара под рег.№100, в нотариалната ми кантора с 
административен адрес: гр. Казанлък ул.”П.Р.Славейков" № 6, се явиха: Десислава Цветанова 
Геоогиева, с постоянен адрес: област София, община Столична, гр. София, ж.к. "Люлин”, бл.737,
вх.А, ет.7, ап.26, притежаваща лична карта № ______ издадена на _ ______от МВР -
София, ЕГН_____________ и Стефан Ангелов Кемалов, с постоянен адрес: област Стара
Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, уп. "Христо Ботев” 6, вх.А, ет.1, ап.2, притежаващ лична
карта № , издадена на от МВР -  Стара Загора, с ЕГН____________двамата
действуващи заедно в качеството си на управители и представляващи МЕГАБИЛДИНГ ГРУП” 
Q Q IL  със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. | 
Казанлък, п.к.6100, ул. "Св. Св. Кирил и Методий” №5, ет.2, ап.4, вписано в Търговския регистър 
на Агенцията по вписванията под ЕИК -  123757394, и Десислава Цветанова Георгиеаа, с 
постоянен адрес: област София, обшина Столична, г р . София, ж.к. “Люлин11, бл.737, вх.А, ет.7, 
ап.26, притежаваща лична карта Ns издадена на от МВР -  София, ЕГН
___________ действаща в качеството си на управител и представляваш на "СЪМЪР ПРОПЪРТИ"
ЕООД,. със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, 
п.к.1324, ж.к. “Люлин1' 737, вх.А, ет.7. ап.26, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК -  202116952, и след като се уверих в тяхната самоличност, дееспособност
и представителна власт, същите ми заявиха, че сключват следния договор: ----------------------------

1. "МЕГАБИЛДИНГ ГРУП” ООД, представлявано от управителите на-дружеството -  
Десислава Цветанова Георгиева и Стефан Ангелов Кемалов, двамата действащи заедно 
продава на: “СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството -  
Десислава Цветанова Георгиева, изцяло собствените на дружеството-продавач недвижими
имоти, а именно:------------------ -— ;—  -------------------------------------------------- ------------------------

1.1. поземлен имот с идентификатор 27499.94.1 /двадесет и седем хиляди четиристотин 
деветдесет и девет, точка, деветдесет и четири, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Енина. местност Режева тубла, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени 
със Заповед №РД-18-97/30.12.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с 
адрес на имота: с.Енина, п.к. 6142, местност Режева тубла, община Казанлък, област Стара 

. Загора, с трайно предназначение на територията: “земеделска", с начин на трайно ползване:
,ливада" с площ: 24 135.00 /двадесет и четири хиляди сто тридесет и пет цяло/ КВ.М., ПРИ. СъСеДИ -  
поземлени имоти с идентификатори 27499.94.659 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветЩет 
и девет, точка, деветдесет и четири, точка, шестстотин петдесет и девет/. 27499.Ш.в6й7дфдф&т и 
седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, деветдесет и четири, точка, шеетстотинц ff __



петдесет/, 27499.94.661 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, деветдесет и 

четири, точка, шестстотин шестдесет и едно/, 27499.94.402 /двадесет и седем хиляди четиристотин 

деветдесет и девет, точка, деветдесет и четири, точка, четиристотин и две/. 27499.94.513 /двадесет и 

седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, деветдесет и четири, точка, петстотин и 

тринадесет/. 27499.94,568 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, деветдесет 

и четири, точка, петстотин шестдесет и осем/ 27499,94.469 /двадесет и седем хиляди четиристотин 

деветдесет и девет, точка, деветдесет и четири, точка, четиристотин шестдесет и девет/. 27499.229.38 
/двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, двеста двадесет и девет, точка, 

тридесет и осем/ И 27499.94.14 /двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет, точка, 

деветдесет и четири, точка, четиринадесет/. КОЙТО ИМОТ, съгласно документ за собственост 
представлява имот №094001 /деветдесет и четирихиляди и първи/, по плана за земеразделяне, на 
ПЛОЩ от 24.136 дка /двадесет и четири хиляди сто тридесет и шест декара/, находят се В землището 
на с.Енина, местност Режева тубла, община Казанлък, област Стара Загора, при граници: 
№000014 /залесена нива/, №000038 /отводнителен канал/, N9000568 /пасище, мера/. №000402 /насип/, 

№000513 /изоставена нива/. №000469 /изоставена нива/ и №000512 /пасище, мера/:----------------------------
1.2. поземлен имот №659 /шестстотин петдесет и девет/, по плана за земеразделяне,

на площ от 4.500,00 кв.м. /четири хиляди и петстотин квадратни метра/, находят се В землището на 
гр.Казанлък, местност Татарска могила, община Казанлък, област Стара Загора, при граници: 
№642 /шестстотин четиридесет и две/. №657 /шестстотин петдесет и седем/, №658 /шестстотин 

петдесет и осем/, №665 /шестстотин шестдесет и пет/ И №660 /шестстотин и шестдесет/, ведно С 
построената в него сезонна постройка: и ------------------------------------------------------------------------

1.3, урегулиран поземлен имот IV«8787 /четвърти за имот с планоснимачен номер осем 

хиляди седемстотин осемдесет и седем/, в квартал 397 /триста деветдесет и седем/, по плана на 
гр.Казанлък. местност Лерелика”. на площ от 9,891.00 кв.м. /девет хиляди осемстотин 

деветдесет и един квадратни метра/, който УПИ. съгласно заповед №984 от 26.08.2011г. на кмета на 
гр.Казанлък. е образуван от: имот с номер №242 /двеста четиридесет и две/, по плана за 
земеразделяне, на ПЛОЩ ОТ 4,947.00 КВ.М. /четирихиляди деветстотин четиридесет и седем квадратни 

метра/, в землището на гр.Казанлък, местност .Лерелика”. община Казанлък, област Стара 
Загора, и имот с номер №241 /двеста четиридесет и едно/, по плана за земеразделяне, на площ от 
4,947.00 КВ.М. /четири хиляди деветстотин четиридесет и седем квадратни метоа/. В землището на
гр.Казанлък, местност „Дерелика", община Казанлък, област Стара Загора;----------------------------
за общата продажна цена от BGN 151,001.50 /сто петдесет и една хиляди и един лева и петдесет 

стотинки лева/, която сума ще бъде изцяло прихваната чрез погасяване на насрещното 
реципрочно вземане на дружеството-купувач от дружеството-продавач, което вземане произтича 
от подписания между същите страни договор за прехвърляне на дружествени дялове от 
15.10.2013г. - нот заверен с per. № 6396 от 16,10.2013г. по описа на Нотариус П Куцарова per. №  
100 Казанлък.^-— -------........— — ------ -— -— -—  ----------------

Данъчната оценка на недвижимите имоти, подробно описани в пункт първи от настоящия договор е
151.001.50 /сто петдесет и една хиляди и един лева и петдесет стотинки/ лева, като данъчната оценка на
първия имот е 2,027.30 /две хиляди двадесет и седем лева и тридесет стотинки! лева, данъчната оиенка на 
втория имот е 56.169.00 /петдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет лева! лева и данъчната оценка на 
третия имот е 92.805.20 /деветдесет и две хиляди осемстотин и пет лева и двадесет стотинки/ лева.------------

2. Купувачът -  "СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД, представлявано от управителя на 
дружеството -  Десислава Цветанова Гзоргиева заяви, че е съгласен и купува описаните 
подробно в пункт първи и при условията на същия недвижими имоти за сумата от BGN
151.001.50 /сто петдесет и една хиляди и един лева и петдесет стотинки лева/, КОЯТО сума ще бъде!
изцяло прихваната чрез погасяване на насрещното реципрочно вземане на дружеството-купувач. 
от дружеството-продавач, което вземане произтича от подписания между съшите страни договор 

за прехвърляне на дружествени дялове от 15.10.2013г. - нот заверен с per, № 6396 от 
16.10,201 Зг. по описа на Нотариус П Куцарова per. № 100 Казанлък----------------------------------
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: Участващите в нотариалното производство, декларират че сумата посочена в
извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката .-------------------------

След като се убедих от представените ми документи, че дружеството-продавач е собстве
ник на недвижимите имоти, предмет на настоящия нотариален акт, както и че са изпълнени 
особените изисквания на закона, извърших съгласно представения ми от страните проект този 
нотариален акт, който се прочете на страните, и след одобрението му от страните, се подписа от
тях и от мен -  Нотариуса.-------------------------------------- ----------------------------------------------------

При извършването на акта се представиха следните документи: Нотариален акт №110. том V, рег.№3523, 
нотлело №765 от 20.11.2007г. на Нотариус за района на Казанлък с рег.№167 на Нотариалната камара, вписан под 
№33. том 19, рег.№9733, дело №4922 от 20.11,2007г. на Службата по вписванията към КРС: Нотариален акт №35, 
том IV, рег.№4933. нотлело №581 от 12.11.2007г. на Нотариус за района на Казанлък с рег.№443 на Нотариалната 
камара, вписан под №137, том 18, рег.№9505, дело №4800 от 12.11.2007г. на Службата по вписванията към КРС: 
Скица №10368 от 26.09.201 Зг, издадени от СГКК -  гр. Стара Загора: Скица №1490 и №1488 от 25.09,201 Зг. 
издадени от отдел ТСУ при община Казанлък: Удостоверения за данъчни оценки изх.№7404009614 от 27.09.201 Зг., 
.№7404009605 от 27.09.2013г. и ,№7404009625 от 30.09.2013Г издадени от отдел “МДТ" при община Казанлък; 
Споразумение на съдружниците в “МЕГАБИЛДИНГ ГРУП” ООД от 16.10,2013г.; Декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК 
за дружеството-продавач; Изв. от баланса: справка от ТР; Квитанции за внесени държавна такса за вписване и 
местен данък за прехвърляне на недвижим имот. —



Регионална инспекция .но околната среда и водите-Стара Загора

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Р Е Ш Е Н И Е ! »  СЗ-36-ПР/2017 г. 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 
чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя 
по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС 
представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета 
и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни сгради и 
сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, 
общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 
с възложител „Съмър Пропърти“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 737, вх. А, ет. 7, ап. 26.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

- • . Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни
сгради'и сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната 
карта на с. Енина, общ. Казанлък, с площ 24,132 дка. Предвижда се нискоетажно строителство с 
кота корниз до 10 м, плътност на застрояване до 40 % , озеленяването на имота - минимално 50 % 
и Кинт -г 0,8. На терена ще се изградят 29 бр; едноетажни вили със. свободно и свързано 
застрояване. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди ще се осъществи от 
водопроводната мрежа на с. Енина от съществуващ водопровод 0  80 мм, разположен в южния 
край на селото, чрез изграждане на собствено водопроводно отклонение 075 ПЕВП. За 
технологични нужди ще се ползва вода от собствен водоизточник /сондажен кладенец/, след 
издаване на разрешително за водовземане от Басейнова дирекция - гр. Пловдив. В границите на 
имота е предвидено и изграждане на басейн за противопожарни нужди. Отпадъчните води ще са 
единствено от битов характер и ще се заустват в новоизградени изгребни ями за всяка вилна 
сграда. Дъждовните води ще се оттичат свободно по терена. Захранването с ел. енергия ще се 
осъществи от нов трафопост, който ще се изгради в имота.

• Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни 
сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди. Предвидената дейност попада в 
Приложение № 2, т. 10 — Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б ’ — за 
урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, за които, на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от 
извършване на ОВОС.

® Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най -
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на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване 
на най -  близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

® След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз 
основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, 
мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, 
генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

• Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни 
сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди. За реализнията на обекта не се налага 
изграждането на допълнителна .пътна инфраструктура, а ще се използва съществуващата такава.

. Питейцо - битовото водоснабдяване на обекта ще се осъществява от съществуващ водопровод 0  
80 мм, а за противопожарни нужди от сондажен кладенец. Отпадъчните води ще са единствено от 
битов характер и ще се заустват в изгребни ями. При експлоатацията на обекта не се очакват 
генериране на производствени отпадъчни води, изпускане на вредни емисии във въздуха и 
замърсяване на почвите и подземните води. От така направената характеристика е направен извод, 
че обема и машабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже 
незначително въздействие върху околната среда.

• Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други 
съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са 
постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва 
възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

• Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни 
сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди. -Строителството не е свързано с добив на 
подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни 
невъзстановими физически премени, в района.

• Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на 
околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще .предизвика натоварване и 
известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово 
натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще 
бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район -  работната площадка и няма

• да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Енина, растителния и животинския 
свят.

• Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и експлоатацията на 
обекта' При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията 
на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II, Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята,
относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на
природните ресурси в района: ,

® Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде 
реализирано в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък. Имотът е с

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина N92, 
тел: (042) 592 200, факс: (042) 602 447, 

www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg мис
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площ 24,132 дка и начин на трайно ползване „Ливада“, като земите около него са необработваеми. 
При реализацията на ИП не се очаква съществено засягане на качеството и регенеративните 
способности на природните ресурри в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на 
. ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Около площадката
няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва 
възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Разглежданият имот не засяга и 
потенциални защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко 
разположената зона е „Централен Балкан -  буфер” с код BG 0001493, предназначена за опазване 
на местообитанията.

• Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма
■ да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която

цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Не се засягат ключови елементи от най 
-  близко разположената защитена зона. Предвид характера, местоположението и начина на 
реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания 
и видове предмет на опазване в защитените зони от'мрежата Натура 2000. До площадката на 
обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови 
пътища. Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при 
експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Това 
води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и 
местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на 
околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на 
единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на 
културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира 
реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия — териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост:

• Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на 
инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот № 27499.94.1 
по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък. Това води до извода, че засягането на 
населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от

■ различните индивиди.
® Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй 

като площадките са много отдалечени от границата на Република България.
« Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 

ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй 
като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

® Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е 
изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните 
въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани 
като - преки върху площадката предвидена за дейността; временни и краткотрайни, по време на 
изграждането на вилните сгради. '

® Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-75/14.02.2017 г., при реализацията на 
инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве. '

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) S92 200, факс: (042) 602 447, 

www.sC2.riew.e-gcv.bg, mail: office@sCz.riew.e-gov.bg
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• С писмо с изх. № КД-04-423/25.1.1.2016 г. ка Басейнова дирекция Източнобеломорски. район с 
център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЙБР и постигане на 
целите на околната среда, при следните условия:; да,не се допуска замърсяване на повърхностното 
и подземните водни тела; при сондирането, изхвърлянето на промивната течност и битовите 
отпадъци да става на определените за тази цел места; битово-фекалните отпадъчни води да бъдат 
отвеждани във водоплътни изгребни ями, като периодично водите в тях се извозват от 
лицензирана фирма; водата от сондажния кладенец да се използва при спазване на всички 
процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1. от Закона за водите.

V, Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

« Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил 
информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Казанлък и 
кметството на с. Енина за достъп до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересованите лица. Кметът на общ. Казанлък с писмо, с изх. № 32-03-60/10.02.2017 г., 
уведомява РИОСВ -  Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е 
публикувана на сайта на общ. Казанлък и на информационното табло за период от 27.01.2017 г. до 
09.02.2,017 г.гкато след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или 
юридически лица. С писмо изх. № 26/13.03.2017 г. кметът на с. Енина, уведомява РИОСВ Стара 
Загора, че няма постъпили възражения и становища от заинтересувани лица.

На основание чл, 93, ал. 7 от Закона за опазване ка околната среда решението губи правно 
действие, ако в срок 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, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно -  процесуалния кодекс 
пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в 
четиринадесет дневен срок от предоставянето му,

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на 
околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи 
като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ -  Стара 3d

Дата:....... 2017 г.

го. Стара Загора 6000. ул. Стара планина N92, 
тел: (042) 692 200, факт: (042) 602 447, 

w w w .stz .riew .e -gQ v.bg , mail: office@stz.riew.e-gov.bg

http://www.stz.riew.e-gQv.bg
mailto:office@stz.riew.e-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

С К И Ц А  Н А  П О З Е М Л Е Н  И М О Т  
№  15-523791-24.10.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.223.332

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 
Площ: 7310 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
Категория на земята при неполивни условия: 0
Номер по предходен план: 000332
Съседи: 27499.222.1, 27499.222.37, 27499.222.328, 35167.503.101, 35167.503.102, 27499.222.561, 
35167.503.103, 35167.503.105, 35167.503.106, 35167.503.256, 35167.503.108, 35167.503.263, 27499.223.1, 
27499.223.3, 27499.223.2, 27499.226.342, 27499.223.566, 27499.223.565, 27499.223.618, 27499.180.181

Собственици:
1 О БЩ ИНА КАЗАНЛЪК  
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственост

Скица № 15-523791-24.10.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-325858-18.10.2017 г.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


4ГйН'Лт ПС
МР10ГРАФ*\Я И К4Л4<ТЪР

Г'"-|"Г- ' :' ' i  • -■.;■■■ оун я з; з:
i C ' - V S ' CADA.iT =£ о<:

стр. 2 от 2



Щ А ПеН иИ Я НО ГгО О О И Н  
У КАРТОГРАФИЯ >-1 КАААСГЪ

стр. 1 от 2

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

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Нй 15-523812-24.10.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.226.342

С. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2609 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в  КККР 
Адрес на поземления имот: с. Енина 
Площ: 1471 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
Категория на земята при неполивни условия: 0
Номер по предходен план: 000342
Съседи: 35167.503.263, 35167.503.296, 35167.503.297, 35167.503.5032, 27499.354.13, 27499.226.8, 
27499.94.341, 27499.226.476, 27499.223.618, 27499.223.340, 27499.223.13, 27499.226.16, 27499.223.566, 
27499.226.9, 27499.223.332

Собственици;
1. О БЩ ИНА КАЗАНЛЪК  
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственост

Скица № 15-523812-24.10.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01 -325858-18.10.2017 г.

/инж. Миеше

mailto:stara.zagora@cadastre.bg
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА

С. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97Ш.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 
Площ: 2144 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
Категория на земята при неполивни условия: 0
Номер по предходен план: 000341
Съседи: 27499.94.661, 27499.354.13, 35167.170.131, 27499.94.509, 27499.94.345, 27499.94.568, 
27499.94.659, 27499.226.342, 27499.226.8, 27499.354.14, 27499.94.660, 35167.503.5032

Собственици:
1. О БЩ ИНА КАЗАНЛЪК  
Няма данни за идеалните части 
Няма документ за собственост

6003, Ул."ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 
stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА П О ЗЕШ ЕН  ИМОТ 
№  15-523827-24.10.2017 г.

Поземлен имот с идентификатор 27499.94.341

/

Скица № 15- 523827- 24. 10.2017 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-325858-18.10.2017 г.

/инж.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg




ra
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О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

З А П О В Е Д .

На основание ад. 129, ая.2 от ЗУТ, във връзка с ад.59,ад. 1,ад. 60,ая..2 и ад. 108 
ал.2 от ЗУТ и решение Кг 15 , протокол № 12 от 26.06.2008 г .на Общински Експертен 
съвет по устройство на територията с цел реализиране на строителната инициатива на 
собственика

План за застрояване на поземлен имот 094001, местност 
”Р ежова тубла” в землището на с,Енина. Подробен устройствен план

Предназначението на поземления имот е за вилно селище . 
Предвидено е свободно ниско застрояване, както е показано на 
приложените чертежи.

На основание чя.135, ал.З от ЗУТ, въз основа на направено искане от 
заинтересуваното лице : Стефан Ангелов Кемалов /заявление вх.Кг 194-С-451-1 от 
19.1S.2007 г. , кметът на Общината е издал, разрешение Кг 86 от 03.04.2008 г. за 
възлагане изработването на ПУЛ за поземлен имот 094001 в землището на Енина. 
Проектът е изработен спрямо изискванията на закона. . Издадени са нормативно 
установените съгласувателни становище Кг 1820/ 14.04.08 от РИОКОЗ Ст.Загора 
,МОСВ- РИ Стара Загора- Кг 1977 / 08.Cs5.2008 г. , становище от
"Еяеюроразпределекие Казанлък 24 / 07.04.08г , удостоверение от “В и К “ЕООД , 
клон Казанлък от 03.04.08.

Предвид това и на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ същия следва да бъде одобрен.
Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица но реда и при 

условията на ПЖ .
Заповедта подлежи на обжалване в Административен съд гр.Ст.Загора в 14

" Жалбите се подават чрез Община Казанлък.

О Д О Б Р Я В А М :

за линейни връзки -  ЕЛ и В н К , транспортен достъп.

МОТИВИ:

Съгласували: М
Милена Дончева ' 
Старши юрисконсулт 
Н.Ншсолов 
Гл .архитект:

КМЕТ НА

СТЕФАН



/относно ПИ 094001 
стн." Режева тубла" в земя. 

с. Енина" общ. Казанлък

промяна предназначението на зем. земя 

- ЛИВАДА в урбанизирана територия с 

предназначение "ВИЛНО СЕЛИЩЕ 

на осн. чл. 59, ал.1 от ЗУТ
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Обект: Промяна предназначение на ПИ 094001
ГЬ В  "ВИЛНО СЕЛИЩЕ’

местн." Режева тубла” вземл. 
с. Енина обш. Казанлък

/ % и  СТЕФАН АНГЕЛОВ
...... КЕМАЛОВ

СОБСТВЕНИК: (Я Ж Я - "МЕГАБИЛДИНГ ГРУП" ООД

; л е
ПРОЕКТАНТ: .............. ар*- КОСТАДИНОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: -i



Olia._.IIHA KA3AHJI'bK 

f 68 -L(f 53 -_] i ~o 
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,l],O 
HHKOJIAH3JIATAHOB 
,l],HMHTPOB 
IIPE,l],CE,l],ATEJI 
HA 01>mHHCKH CbBET 
KA3AHJibK 

.----·-·--- · ---
OlilUHHCKH cLBET 

KA3ARA1»K 
Ng oc - 4_:y Zf 

~ g t?'1'. 20 .L'dr 

0Tuocuo: OC-1768/ 12.01.2018 r.- .lJ:oKJia,n oT ramrna Crn~rnosa - KMeT Ha 06rrurna 

Ka3aHJibK rro 'IJI.93 OT ITpaBRJIHRKa 3a opram13aumITa If .neiiHocrra Ha 06ruRHCKR~ CoBeT 

Ka3aHJibK. 

YBA:JKAEMH rOCIIO,l],HH IIPE,l], CE,l],A TEJI, 

BoB Bpo3Ka coc cTaHOBRIUeTo Ha IOpRcTa Ha 06ruRHCKR CoBeT Ka3aHJibK - a,z:i;B. M. 
ITerre11eIIIKOBa OT 3ace.naHH:e Ha ITK, rrpOTOKOJI N2 95 OT 17.01.2018 r. MO~, KbM JJ:OKJia,z:( c 

Balli BX. N2 OC-1768/12.01.2018, .na 60.ne .no6aseHo rrpe.nocrnBeHoTO HOBO 3a,z:i;aHH:e. 

IlpHJIO:>KCHHH: 

1. KorrRe Ha TexHRqecKo 3a,z:i;aHRe. 

C yea:>Keuue, 

APX.rEOPrH CTOE 
I'RaeeH apxumeKm Ha 0 

lfaroTBRJI: lfH)I(. AJIH:III nyHUeB, MJI.eKcrrepT YITITK 



TEXHH1-IECK03A~AHHE 

3a o6ocHOBaBaHe Ha Heo6xO,IIJ1MOCTTa OT 113pa6oTBaHe Ha 

ITYIT- rrapu:enapeH rrnaH Ha 

OcbmecTBHBaue ua II'hTHa Bpb3Ka .LJ.O HMOT npe.LJ,ua3uaqeu 3a BHJIHO ceJiume c 

n.LJ,eHTHCl>HKaTop 27499.94.1 e JeMJrnmeTo ua c. Euuua 

Ha OCHOBaHHe qJI.125 ,aJI.1 ,aJI .2 OT 3YT 

llirnecnIUHOHHarn HHHUHanrna Ha ,,C'bM'bP IIPOIT'bPTI1" EOO,ll e 3a rrpoM.~rna Ha 
rrpe,llHa3HaqeHHeTO Ha CeJICKOCTOIIaHCKH, ropCKH ,Be,llOMCTBeHH II'bTHma ,KaTO ce ocomecTBH 

II'bTHa Bpo3Ka rrpe3 3acerHanne HMOTH ,llO ITI1 c H,lleHTHcpHKaTop 27499.94.1 rrpe,llHa3HaqeH 

3a BHJIHo ce:mme B 3eM1mmeTo Ha c.EHHHa. 
3a,rraHHeTO o6xBama CJie,llHHTe II03eMJieHH HMOTH: 

J1MOT MecTHOCT T pa~mo no:Bsatte 811)1 Co6cTBeHocT 

N2 co6CTBeHOCT 

1 27499.223.332 3eM..1Hllle CencKocTonattcK 06IllHHCKa 06w. Ka.3aH..ThK 

c . EttHHa H,Be)lOMCTBeH,rop ny6JIH'l.Ha 

CKH ffbT 

2 27499.226.342 3eMJIHllle Cenc KOCTO naHcK 06umttcKa 06w. Ka.3aHJI'bK 
c. EHHHa H,Be)lOMCTBeH,rop ny6.1H'iHa 

CKH ffbT 

3 27499.94.341 3eM.1Hllle CencKocTonaHcK 061UHHCKa 06w. Ka.3attJI'bK 
c. EHHHa H,Be)lOMCTBeH,rop ny6JIH'l.Ha 

CKH Il'bT 

4 27499.94.660 3eMJ1Hllle CencKocTonattcK 06WHHCKa 06w. Ka.3aHJI'bK 
c. Emma H,Be)lOMCTBeH,rop ny6m1'l.Ha 

CKH ffbT 

Ha rrpHJIO)l(eHaTa K'hM HaCTOjimeTo 3a.ZiaHHe cxeMa e rroKa3aH H,lleHHllj! rrpoeKT 3a TpaceTo Ha 

II'bTHaTa Bpo3Ka . 

10.01.2018 r. 
rp.Ka3aHJI'bK 

CJ.cnumrr: .... A 
,,C'bMbP ITPOITb~" EOO,ll 

hu)1J'f ~/71( ~ 

I 

I 


