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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 — план за застрояване и парцеларни планове за елементите на 
техническата инфраструктура за поземлени имоти № 182.51, № 182.52, № 182.5j , 
№ 182.54 и № 182.55 -  всички с НТП "Нива“, по плана на новообразуваните имоти 
на местност ’’Бекликчийска могила“, село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община 
Казанлък, одобрен със Заповед № 297 от 24.04.2008г., на Областен управител на 
гр. Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на 
имотите в ”3а вили за гости
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

МОТИВИ:

В Общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 194-К-872-4/ 
26.06.2018г. от -  Кенан Ш С в качеството си на възложител, с искане за 
издаване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план -  
план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническа!.а 
инфраструктура за поземлени имоти № 182.51, № 182.52, № 182.53, № 182.54 и № 
182.55 -  всички с НТП ’’Нива“, по плана на новообразуваните имоти на местност 
’’Бекликчийска могила“, село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, 
одобрен със Заповед № 297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара 
Загора. Гореизброените поземлени имоти са съседни, като в плана се предвижда 
обединяването им в един общ имот. От инкорпорираните към предложение!о 
документи става ясно, че инвестиционното предложение е свързано с изграждане 
на пет броя вилни сгради и обособяване на паркинг в имота.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени 
предназначението и начина на трайно ползване на поземлените имот от Нива , в 
”3а вили за гости “. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е
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видно, че имота попада в рекреационна зона за курортни дейности разновидност 1, 
като бъдещото предназначение не противоречи на Общия устройствен план. 
Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ок1 са: до 10 м височина 
(макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 30%, коефициент на 
интензивност на застрояването 1.0 и 50% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с 
предоставено Решение № СЗ- 42-ПР от 2018г., според което за реализацията на 
инвестиционното намерение, не е необходимо да се извършва оценка 

* въздействието върху околната среда.
Транспортният достъп до поземлените имоти, ще се осъществи от части по 

съществуващи полски пътища, представляващи поземлени имоти № 182.56 и № 
182.501 по плана на новообразуваните имоти на местност ’’Бекликчийска могила“, 
село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед № 297 от 
24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, тъй като 
селскостопанските пътища не са свързани помежду си в обхвата на местността, при 
изработването на проекта за подробен устройствен план -  план за застрояване и 
парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, е необходимо 
да се проведе процедура за право на преминаване и прокарване през общински 
имоти, за да се осигури необходимия транспортен достъп до поземлените имоти 
обект на тази преписка.

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.

В тази връзка предлагам следния:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, 
ал.1 от Закона за устройство на територията

РЕШИ:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен 
план -  план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата 
инфраструктура за поземлени имоти № 182.51, № 182.52, № 182.53, № 182.54 и № 
182.55 -  всички с НТП ’’Нива“, по плана на новообразуваните имоти на местност 
’’Бекликчийска могила“, село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен 
със Заповед № 297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, с цел 
промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в ”3а вили за 
гости“;

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и Областния 
управител на област Стара Загора в 7- дневен срок от приемането му.
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Препис от решението да се изпрати в Районна прокуратура Казанлък за преглед по

^Настомцият акт^мооке^а се обжалва в 14- дневен срок пред Административен 
съд Стара Загора.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

КЕНАН Ш С в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция
с. Копринка,

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
a nv ГГОРГИ СТОЕВ, Гл. 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.

Приложен ия:

1. Копие от заявление е вх. № 194-К-872-4/ 26.06.2018 г.,
2. Копие от скици на поземлените имоти;
3. Копие на Договор № 110, том 30 per. № 8730, дело № 6336 от 15.12.20 7 г„
4. Копие на Договор № 111, том 30 per. № 8731, дело № 6337 от 15.12.2017 г.,
5. Копие на Договор № 109, том 30 per. № 8729, дело № 6335 о т Л2.2017 г
6. Копие на Нотариален акт № 27, том 19 per. №6006, дело № 3826 от 29.07.2016

г.;
7. Задание за проектиране от възложителя/обяснителна записка,
8 Копие на предложение за ПУП (чертеж);
9. Копие на Решение № СЗ- 42-ПР от 2018 г. от РИОСВ-Стара Загора.

С уважение.

ГАЛИНА №Т ОЯНрВ А
Кмет на Община Казанлък

Съгласували: j

арх. Георги Стоев, Гл. архитект на Община Казанл

инж. Живка Узунчева, н-к отдел УППК, т /

инж. Даниела Коева, Заместник-кмет на Община Казанлък

Пламена Славенска, юрисконсул 0 /

Изготвил:
инж. Алиш Бунцев, мл. експерт УППК
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