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от ГАЛИНА СТОЯНОВА -  Кмет на Община Казанлък

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

ОТНОСНО:
№ ос -  IA J 0

oJ> I'&L-Z
1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен 
план -  парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- електропровод 
за захранване на поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1 -  с НТП „Нива”, с 
площ от 1,547 дка и 80532.65.4- с  НТП „Нива”, с площ от 2,397 дка. местност „Под 
село“ по КККР на село Черганово, одобрени със Заповед РД-18-963 От 20.12.2017г„ 
ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък;
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

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

следващото си

МОТИВИ:
В общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 194-Н-1641-1/ 

23.08.2018г. от Недялка Е Г , в качеството си на заявител, упълномощена
от Христо Д М и Петко Н В , чрез пълномощно №1717 от
20.06.2018г., с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен 
устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- 
електропровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1 -  с 
НТП „Нива”, с площ от 1,547 дка и 80532.65.4 -  с НТП „Нива”, с площ от 2,397 дка, 
местност „Под село“ по КККР на село Черганово, одобрени със Заповед РД-18-963 от 
20.12.2017г., ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък.
Разработени са техническо задание и схема на проектното трасе, като се предвижда то 
да премине през следните поземлени имоти в землище с. Черганово ЕКАТТЕ;80532: 
поземлен имот с идентификатор 80532.74.85 с НТП „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 
80532.66.1 с НТП „Пасище“, публична общинска собственост и 80532.74.135 с НТП 
„За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“, публична държавна
собственост, всички по КККР на село Черганово, одобрени със Заповед РД-18-963 от 
20.12.2017г.
Електроснабдяването на проектния електропровод, съответно захранващ поземлени 
имоти с идентификатори 80532.65.1 и 80532.65.4, ще се осъществява от действащ 
стълб №131 на мрежа НН, извод „А“, захранена от трафопост „Черганово-ТП 2“, 
разположен в поземлен имот с идентификатор 80532.66.1 по КККР на село 
Черганово, одобрени със Заповед РД-18-963 от 20.12.2017г„ видно от 
инкорпорираните към преписката становища за присъединяване на
„Електроразпределение Юг“ ЕАД.

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.
В тази връзка предлагам следния:



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 устройетвен план -  
парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- ^лектрог/ровод за 
захранване на поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1 -  с НТП „Нива"’, с площ 
рт̂  1,547 дка и 80532.65.4 -  с НТП „Нива”, с площ от 2,397 дка, местност „Под село“ 
по КККР на село Черганово, одобрени със Заповед РД-18-963 от 20.12.2017г., 
ЕКАТТЕ: 80532, община Казанлък;

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.

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Арх. ГЕОРГИ 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.

Приложения:
1. Копие на заявление с вх. № 194-Н-1641-1/ 23.08.2018г.;
2. Копия на скици № 15-371605/09.06.2018г. и № 15-123857/27.02.2018г;
3. Копия на документи за собственост;
4. Задание за проектиране от възложителя;
5. Копие е за електропровода- предложение за ПУП.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
Недялка Г Г —пълномощник и заявител с адрес за кореспонделщия гр.
Казанлък,

С уважение. 
ГАЛИНА С
Кмет на Об

Съгласували:

арх. Георги Стоев, Гл.архитек

Изготвил: инж. Алиш Бунцев.

Пламена Славенска, юрискон

инж. Даниела Коева, Замести

U


