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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК
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д о к л а д  з о .  о л . / 3

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 за поземлен имот с идентификатор 53179.123.212- с НТП 
“Друг вид земеделска земя”, местност „Каракос“, с площ от 1,099 дка по КККР на с. 
Овощник, одобрени със Заповед РД-18-960 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 
53179, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на имота в „За обществено обслужване, търговия и логистична дейност“;
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-М-2411-1/ 
10.01.2019г. от -  Мария Д Найденова -  собственик, с искане за издаване
на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план -  
план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 53179.123.212- с НТП “Друг 
вид земеделска земя”, местност „Каракос“, с площ от 1,099 дка по КККР на с. 
Овощник, одобрени със Заповед РД-18-960 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 
53179, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на имота в „За обществено обслужване, търговия и логистична дейност“.

Инвестиционното намерение на възложителите, е да променят 
предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид 
земеделска земя", в „За обществено обслужване, търговия и логистична дейност“. 
Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в 
смесена многофункционална устройствена зона (СМФ). Според заданието на 
възложителя, в имота не се предвиждат дейности свързани със складиране, продажба 
и съхранение на употребявани авточасти, като така представеното задание, не 
противоречи на предвижданията на плана.
Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ са: до 15 м височина 
(макс. кота корниз 15м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на 
интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

* Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с
предоставено Решение № КОС-01-5964(1) от 17.12.2018г.
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Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи от запад по 
съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път1-', представляващ поземлен 
имот с идентификатор 53179.113.222, по КККР с. Овощник, одобрени със Заповед РД- 
18-960 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 53179, или от юг (след провеждане 
на процедура по реда на Закона за пътищата и съответните правилници и 
наредби) през поземлен имот с идентификатор 53179.2.139 с НТП „За път от 
републиканската пътна мрежа“.

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.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.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 
-  план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 53179.123.212- с НТП “Друг 
вид земеделска земя”, местност „Каракос“, с площ от 1,099 дка по КККР на с. 
Овощник, одобрени със Заповед РД-18-960 от 20.12.2017г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 
53179, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно 
ползване на имота в „За обществено обслужване, търговия и логистична дейност“;

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 .
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

АДРЕСАТИ НА АКТА:

ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 
и
Мария Д Найденова -  собственик на имота, с адрес гр. Казанлък,

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.
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Приложен ия:

1. Копие от заявление;
2. Копие от Скица;
3 Копие на документи за собственост,
4. Задание за проектиране от възложителя/обяснителна записка;
5. Копие на предложение за ПУП (чертеж);
6. Копие на Решение на РИОСВ-Стара Загора.

инж. Живка Узунчева, Началник отдел

Съгласували:

арх. Георги Стоев, Гл. архитект на Обпц

:: 0431 /98 266 e-mail: mayor@kazanlak.bg
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З А Я В Л Е Н И Е

От: 1

за издаване на разрешение за изработване на 
подробен устройствен план по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ

(име, презиме, фамилия)
а .

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

на
(юридическо лице/ едноличен търговец)

БУЛСТАТ

2 ............................

в качеството на

на

(име, презиме, фамилия)

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

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

пофХ)янеи_адрес/седрлище '.У& . а а  frr....
VJ

^оишина. населено място. жилишен комплекс, вход, етаж, апартамент, улица, номер)

телефон за връзка.

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 извънщраницитена

и имоти: . ... .5Ъ . d 9 3 .... у . . ‘.<5 ...........урбанизираните територии/ в обхват поземлени
....... ................................................................................................................ к в .................................
ост . .............. , по плана на/в землището г^р./с/.Z 2 . V.V̂.V> ......

VA, <£> C v H < L  " Г Д Ь  р  'v 'D  <£> у^ Я , V.v C b  \ ^ -  C A V
местносд 
за

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.

ЗАЯВИТЕЛИ:!

Такса: 50 лв.
Срок - 30 дни f
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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 
№ 15-772070-23.10.2018 г.

Поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 

С. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-960/20.12.2017 г 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК '
Последно изменение със заповед; няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: местност КАРАКОС 
Площ; 1099 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя 
Категория на земята при неполивни условия: 9

Координатна система БГС2005

М 1:1000
Стар идентификатор: няма 
Номер пр предходен план: 123212

Скица Ns 15*772070-23.10.2013 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-414370-23.10.2018 г.■ , г' "■*““* '
(печат) (име)

Подписан е цифров 
DN: C*BG, L»Sofla, Lkartogrslia i kadHtar1; ................
CNs4tfs.cadastre.bg, T*Vfoteta Borfsiavowa Kqrtjarow ,
Ezecad@cadastf8.bg, Po5taJCode=161S. STREETz’Musata 1 .Siofta’

ig. T*»Vfoteta Brnfetavoea Котлма, РЬопе*(йатШм,

mailto:ACAD@CAOASTRE.bg
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Собственици:
1. МАРИЯ Д1......... .........НАЙДЕНОВА
Ид. част 1/2, площ 550 кв.м. от правото на собственост
Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 164 том III per. 2063 дело 808 от 08.03.2007г., издаден 
от РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/2, площ 550 кв.м. от правото на собственост
Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 126 том 14 per. 5157 дело 2980 от 28.10.2010г„ 
издаден от РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК

Носители на други вещни права: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота

/вгемии» по гесизоин,
КАРТОГРАФИЯ И КАЗА'. ТЪР

Скица № 15-772070-23.10.2018 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-414370-23iltQt201j? г.

(печат) (име) *

•? -I '

http://WWW.CADASTRE


До председателя на Общински съвет на гр. Казанлък

Чрез кмета на община Казанлък 

Област Стара Загора

ЗАДАНИЕ
За проектиране на подробен устройствен план -  план за застрояване, съгласно чл.124а, 

ал.7 и чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията.

Относно:

Изготвяне на Подробен устройствен план -  план за застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 53179.123.212 в землището на с. Овощник, община Казанлък. Имотът избран 

за реализиране на инвестиционно намерение е собственост на Мария Д Найденова, с

начин на трайно ползване „Нива” и категория на земята IX-та. Поземленият имот, като 

местоположение се намира на изток от гр.Казанлък, като граничи и се обслужва от 

селскостопански, горски, ведомствен път с №53179.123.222 . Съгласно действащия ОУПО на 

община Казанлък имотът попада в зона за „Смесено многофункционално строителство“ 

(Смф).

I. Необходимост от изработване на ПУП - ПЗ

Инвестиционното намерение на собственика е изграждане на сграда за обществено 

обслужване с цел търговия и логистични дейности в собствения му имот. Не се предвиждат 

дейности свързани авторемонти, продажба и складиране и съхранение на употребявани 

авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали, автоморги и всички 

дейности свързани с използването и на стари МПС и поддръжката им. За имота няма 

разработван и одобряван ПУП-ПЗ до този момент. За реализиране намерението е необходимо 

да се изработи Подробен устройствен план -  план за застрояване.

II. Териториален обхват

Реализирането на инвестиционното намерение следва да се осъществи съгласно 

разпоредбите на чл. 124а от ЗУТ в обхват поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 в 

землището на с. Овощник, община Казанлък. С предстоящия ПУП -  ПЗ да се предвиди 

възможност за пълно застрояване съгласно зона „Смф“ от ОУПО на община Казанлък.

III. Срок и етапи за изготвяне на ПУП

1. Изготвяне на задание за ПУП -  3 дни;

2. Изготвяне на приложения за изготвяне на ПУП -  3 дни;



3. Издаване на разрешение и Виза за изготвяне на ПУЛ — ПЗ от гл. архитект и Заповед на 

Кмета на община Казанлък — законоустановения срок;

4. Внасяне на завършената документация към ПУЛ -  ПЗ за специализиран експертен 

съвет по устройство на територията към община Казанлък;

IV. Приложения

1. Скица на имота

2. Документи за собственост на имота

3. Предложение за план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 

в землището на с. Овощник, община Казанлък.

4. Копие извадка от ОУПО на община Казанлък

V. Предназначение

Предвижданото предназначение за поземлен имот с идентификатор 53179.123.212 в 

землището на с. Овощник, община Казанлък е за — Сграда за обществено обслужване.

Съставил:
/

Мария Д Найденова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС 01 -  5964/V)
гр. Стара Загора,.................... /^'.fr?....2018 г.

ДО
МАРИЯ Д НАЙДЕНОВА
ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ“ № 35, ВХ. Г, ЕТ. 1, АП. 25

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на обществено 
обслужваща сграда“ в имот № 53179.123.212 по кадастралната карта на с. Овощник, общ. 
Казанлък.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на обществено обслужваща 
сграда. Общата използвана площ за реализация на обекта е 1099 кв.м., като очакваната 
разгъната застроена площ ще бъде около 2747 кв.м. За имота се предвижда и изграждане на 
нова площадкова инфраструктура включваща ел и В и К връзки. Отпадъчните води ще са 
единствено от битов характер и ще се отвеждат към изгребна яма.

Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел III от Глава шеста “Екологична оценка 
и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за опазване на околната среда и чл. 
5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда, Ви уведомяваме, че инвестиционното Ви предложение не попада в приложното поле на 
ЗООС (Приложение № 1 и 2) за инвестиционни предложения за строителство, дейности и 
технологии.

За реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо 
мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на 
въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Постъпилото уведомление за 
горепосоченото инвестиционно предложение може да бъде прието като уведомление по 
приложение № 1 към чл. 13, 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. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. Площадката, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най -  близко разположената защитена зона е 
„Река Тунджа 1” с код BG0000192 за опазване на местообитанията.

3. Отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма 
вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ 
по чл. 6, ал. 1 от ЗБР, включително и върху най - близко разположената защитена зона 
„Река Тунджа 1” с код BG0000192.

4. Не се очаква фрагментиране и увреждане на местообитания, предмет на опазване в 
защитените зони.
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Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 
закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от 
обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да 
уведоми РИОСВ Стара Загора за промените.

г<§п! socerac ;: швзе !

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

' a, mail: office@st2 .riew.gov.bg
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ПИ Устр.
зона

Предназначение
Градоустройствени параметри Начин на застр.

Височина Пл. застр. Кинг Пл. озел. е d с

53179.123.212 Смф За общ ествено обслужване, 
търговия и логистична дейност

до 15м до 70 % 2,5 мин 30 % •

ЛЕГЕНДА

L  I Ограничиш, линия на застр.

•  *  • _
Обхват на разработка на ПУП-ПЗ

Урбанизирана територия - ниско застрояване

Земеделска територия 

Имот на разработка 

Полски път 

Път 1-ви клас

Предложение за ПУП-ПЗ на поземлен имот 53179.123.212 
в зелищ ето на с.О вощ нск, по КККР на общ ина Казанлък

Възложител: М а р и яД  Найденова
I

Чертеж : П редлож ение за ПУП-ПЗ
■

М 1 ; 500

Фаза: ИП Част : Градоустройство 11.2018г. 
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