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ДОКЛАД
от Даниела Коева -  за кмет на община Казанлък съгласно Заповед

№855/07.06.2019г.

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

1. Даване съгласие да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план — 
план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на 
гр.Казанлък и одобряване на предложено задание за изработване на ПУП;
2. Възлагане на кмета на община Казанлък, след изготвянето на проекта по т.1 и 
прецизирането на всички засегнати от изменението на регулация площи, проекта да се 
внесе отново в Общински съвет за последващо произнасяне за продължаване на 
процедурата в съответствие с разпоредбите на закона.

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

МОТИВИ:

В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх.№168-1626-5 / 
08.05.2019г. от г-жа Силвия Цвяткова в качеството й на Управител на 
„НИМЕКС“ЕООД с ЕИК 123094839 - собственик на поземлен имот с идентификатор 
35167.502.4452 по КККР на гр. Казанлък съгласно Постановление за възлагане на 
недвижим имот по Изп..д. №20188670400103 от 29.03.2019г. (СВ №104, т.8, н.д.1594 
вх.рег.№2213 от 12.04.2019г.), вписано в CB-Казанлък по вх.№2213/12.04.2019г.

Собственикът изявява желание за изменение на подробен устройствен план -  
план за регулация и план за улична регулация на УПИ VI-4452 и УПИ V-4450 в кв.428 
и част от улична регулация в участъка между осови точки 7595-7596-7597-7598 по 
плана на гр.Казанлък.

Заявеното искане за изменение на плана за регулация се състои в затваряне на 
част от второстепенна улична отсечка и приобщаването на площ от 1098кв.м към УПИ 
VI-4452 „за обществено и делово обслужване“. Отделяне на площ от 467кв.м от южния 
край на УПИ V-4450 и приобщаване към УПИ VI-4452 за обществено и делово 
обслужване в кв.428 по плана на гр.Казанлък. Исканията на собственикът са във връзка 
с инвестиционни намерения на собственика за подобряване общото състояние на 
околното пространство, общия облик, естетиката и цялостната визия на тази обособена 
част от територията, в която изявено и водещо е предназначението на УПИ VI-4452 „за 
обществено и делово обслужване“ в кв.428 по плана на гр.Казанлък, което се 
стопанисва активно и се развива дейност в сферата на обществените услуги.
При анализа на стореното искане се открояват няколко основни елемента:

ОТНОСНО:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,



- Първата част от направеното заявление за изменение на ПУП касае отделяне и 
приобщаване към УПИ VI-4452 на заявителя на площ от 467 кв.м., представляващи 
част от УПИ V-4450 “за спортен комплекс“. При анализа на тази територия се 
установява, че площта неправилно е включена графично към УПИ V-4450 “за спортен 
комплекс“, тъй като върху нея е разположено дъгово метално хале (холандско хале), 
което не обслужва УПИ V-4450-за спортен комплекс. Неговият вход и достъп са от 
изток: -*към улица с идентификатор 35167.502.9064, т.е. функционално и конструктивно

У предназначението на този обект никога не е било обвързано с УПИ V-4450, в който 
графично е разположен. Поради липсата на такава обвързаност същият, както земята 
под него е не е редно да се числят като част от УПИ V-4450 “за спортен комплекс“.
- Уличната отсечка между осови точки 7595-7596-7597-7598 (като част от ПИ с 
идентификатор 35167.502.9064) не е реализирана и не е необходима за реализиране на 
улица, тъй като тя не води към самостоятелен имот, който има нужда от самостоятелен 
вход (достъп). На терен в момента вместо нея се наблюдава обрасла неизползваема 
площ, която не е благоустроена и чиято площ възлиза на 1098 кв.м. След направени 
проучвания и теренни геодезически замервания от лицензиран геодезист инж.Илиян 
Тодоров се установява, че тази площ, макар и нанесена в кадастралната карта като част 
от улица не представлява и не се използва като такава, а има друго функционално и 
устройствено значение -  тя се явява обслужваща площ, в която са разположени 
множество подземни линейни инфраструктурни мрежи. Част от тях са на трасета на 
разположения в УПИ VI-4452 „за обществено и делово обслужване“ трафопост, до 
който достигат множество входящи и изходящи довеждащи и отвеждащи кабели 
средно и ниско напрежение. Всеки от тях е със самостоятелен сервитут, измерен от 
края на кабела на 1.20 м. към страната на улицата и още 0.6 м откъм страната на 
сградите, съгласно Наредбата за сервитутите на енергийните обекти. Трафопостът е 
собственост на EVN-България-ЕР ЮГ и е изключително важно и натоварено 
съоръжение, което обслужва целия кв.Крайречен, Стадион „Севтополис“, хотел 
„Арсенал“, търговски комплекс „Багира“, Младежки дом и др. прилежащи обекти и 
имоти. Понастоящем няма тенденция и техническо решение за преместването му. 
Второто установено съоръжение, пресичащо под ъгъл тази площ е подземен ел.провод 
за захранване на улично осветление със собствен сервитут, като описания по-горе. 
Третото установено съоръжение, пресичащо под друг произволен ъгъл тази площ е 
подземна канализационна мрежа със собствен сервитут от по 0.40м от двете страни на 
тръбата.
Четвъртото установено съоръжение, пресичащо косо визираната площ представлява 
подземна канализационна тръба в южната част на описаната площ, която довежда 
отпадни води до главен канализационен клон на ул.“Орешака“, която също е със 
собствен сервитут от по 0.40м от двете страни на тръбата.
Петото установено съоръжение, пресичащо тази площ е подземен захранващ 
водопровод със собствен сервитут от по 0.35 м. от всяка страна на тръбата.
Шестото установено съоръжение е отклонение от общи мрежи и съоръжения , като част 
от газопреносната мрежа, изпълнена от Ситигаз България ЕАД разположена успоредно 
на водопровода със собствен сервитут от по 0,40м от всяка страна на тръбата.

Всичките установени подземни обекти на техническата инфраструктура са 
нанесени на комбинирана скица, изпълнена от лицензиран геодезист инж.Илиян 
Тодоров като приложение към заданието.

От изложеното по-горе може да се обоснове извод, че предложението на 
заявителя може да бъде удовлетворено, доколкото касае промяна на плана за регулация 
за площ, която е напълно компроментирана поради наличието на множество тежести, 
които изцяло препятстват имота да е възможно да бъде обособен като самостоятелен 
отделен имот с възможност за застрояване. Единствената възможност при наличието на 
такива тежести е имота да бъде повърхностно благоустроен и озеленен, каквото е и



действителното желание на възложителя „НИМЕКС“ЕООД. Това е и причината 
изобщо да не се инициира искане за разработка на план за застрояване, а само план за 
регулация. Инициираната промяна е от общ интерес, доколкото касае провеждане на 
благоустройствени мероприятия, насочени към подобряване облика на северната част 
на града.

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, във вр. с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план -  
план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на 
гр.Казанлък в съответствие с приложената скица-предложение, относно УПИ VI-4452 
„за обществено и делово обслужване“, УПИ V-4450 „за спорен комплекс“ и улична 
отсечка между осови точки 7595-7596-7597-7598 по плана на гр.Казанлък (част от ПИ с 
идентификатор 35167.502.9064) с цел създаване на нов общ съсобствен урегулиран 
поземлен имот между Община Казанлък и „НИМЕКС“ЕООД, ЕИК 123094839 с 
предназначение „за обществено и делово обслужване“ и одобрява заданието на 
възложителя.
2. Възлага на кмета на община Казанлък, след изготвянето на проекта по т.1 и 
прецизирането на всички засегнати от изменението на регулация площи, проекта да се 
внесе отново в Общински съвет за одобрение и определяне на квотите на съсобственост 
в новообразувания поземлен имот и за делегиране правомощия на кмета за 
продължаване на процедурата в съответствие с разпоредбите на закона.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седем дневен срок от приемането м у .

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.

АДРЕСАТ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

„НИМЕКС“ ЕООД С ЕИК 123094839, със седалище и адрес на управление 
гр.Казанльк, БУЛ.РОЗОВА ДОЛИНА“ №2, ЕТ.2, ОФИС 205

Докладчик при разглеждане на заседания на комисии:
Инж.Живка Узунчева -  началник отдел „УППК“ в Община Казанлък

Докладчик при разглеждане на заседание на общинския съвет: 3
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък

Предоставям Ви всички материали в електронен вид



Приложения:
1. Копие на Заявление с вх.№ №168-1626-5 / 08.05.2019г.
2. Копие на Постановление за възлагане на недвижим имот по Изп д 

№20188670400103 от 29.03.2019г. (СВ №104, т.8, н.д.1594 вх per №2213 от 
12.04.2019г.).

3. Скица-предложение за изменение на ПР и ПУР на част от кв.428 
гр.Казанлък и Комбинирана скица към нея с нанесена подземна инфраструктура;

5. Скица н |  ПИ с идентификатор 35167.502.4452 на СГКК- Ст.Загора;
6. Техническо задание за проектиране.

С уважение, и

ИНЖ.ДАНИЕЗМ КОЕВА
За кмет на обгфтрл Казанлък 
Съгласно Заповед № 855/07.06.2019г.

Съгласували:

Кольо Байков, юрисконсулт

Изготвил: ^ / /  (
инж.Живка Уз'унчева^//4 отдел УППК

\
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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 ал.2 от ЗУТ

От: 1. Силвия Цвяткови
(име, презиме, фамилия)

в качеството на управител на „НИМЕКС“ ЕООД
(собственик, управител, пълномощник, собственик на фирма и т.н)

н а ......................................................................................................................БУЛСТАТ 123094839
(юридическо лице/ едноличен търговец)

2
(име, презиме, фамилия)

в качеството на

на

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

(юридическо лице/едноличен търговец)
БУЛСТАТ,

постоянен адрес/седалище

гр.Казанлък, бул.“Розова долина“ №2, ет.2, офис 205

(община, населено място, жилищен 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 извън границите на 
урбанизираните територии/ в обхват поземлени имоти:

УПИ VI-4452 и УПИ V- 4450 кв. 428
местност..............................................., по плана на /в землището гр./с/ Казанлък

за изменение план за регулация

Приложения:
'1у 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. 
(О., Скица на имота № 15-362713./ 22.04.2019 г.

Такса: 50 лв.
Срок - 30 дни



СКИЦА -  ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл.135, ал.2 от ЗУТ 
за изработване на ПУП-проект за изменение на план за регулация

З М й Т ч п Г 4452' V 445°  И ЧЗСТ ° Т УЛИЧНЗ ОТСечка ' кв-428 (пи 35167.502.4452, 
Загора ” 35167-502-9064) ПО плана аа РегУлация на гр.Казанлък, обл.Стара



К О М Б И Н И Р А Н А  СКИЦА 
ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

35167.502.4452,35167.502.9064 и 35167.502.4450

гр.Казанлък, общ.Казанлък, обл.Стара Загора,
по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Имот 35167.502.4452,35167.502.9064 и 35167.502.4450 по кадастрална карта, одобрена 
със заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър

и

ПУП -  проект за изменение на план за регулация за УПИ VI-4452, V- 4450 кв. 428 по 
плана за регулация на гр. Казанлък

и

геодезическо заснемане на подземна техническа инфраструктура:
• Канализационна мрежа
• Водопроводна мрежа
• Г азопреносна мрежа
• Електропреносна мрежа — средно напрежение
• Електропреносна мрежа — ниско напрежение

Страница 1 от 2



М 1: 500

Дата:2019 г. 
Изработил:

ЛЕГЕНДА:

Цвят на 
линия

Карта/план

Кадастрална карта

.. - ..-...—
ПУП-проект за 
изменение на план за 
регулация
Сервитутни зони

—- .... —
Техническа
инфраструктури
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j  j>  КАРТОГРАФИЯ И КАААСТЬР -----------—.

СЛЖ БА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КА Д А С ^Р - ГР

■ ЗАГ0РА

С офия 1618, va. Мусала №1 i i ,  
ТЕЛ.: 02/818 83 83, факс. 02/955 6.i 3$
ACAD@CADASTRE. BG • ЩУ^<#р£5Т*5

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-362713-22.04.2019 г.

- iw o c iv ij И М О Т С и,цстификатор 35167,502.4452
Пп * азанлък- обц( Казанлък, обл. Стара Загора 

на ИЗ^Ъ/?НИТЕПЕН^ДИРЕКТ^Р^НА^АГК1<еГИСТ̂ И °ДОбрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. 

^  за изменение в КККР

Координатна система БГС2005

Скица il£?:15-362713-22.04.2019 ,г. издадена въз осно 
документ с входящ Na 01-178840-19.04.2019 г.

А



Ш Щ ;; ЛПЮШИЯ ПО Л П Щ О Д ,
* * И О ГМ ф И Я  И КД4ДСТЪР

Собственици:
1. 123094839, "НИМЕКС" ЕООД
Ид. част 1 /1 от правото на собственост
I S n T? ®  3|  възлагане от съдебен изпълнител № 104 

Здаден от Служба по вписванията гр.Казанлък

София 1618, ул. Мл МЧ 
тел.: 02/818 83 83 <а 
ACAD@CADASTRE.BCi

том 8 per. 2212 дело 1594 от 12.04.20191?..

Сгради, които попадат върху имота
1 -Сграда 35167.502.4452.3: застроена 
обществено хранене
2 _Сграда 35167.502.4452.4: застроена 
обществено хранене

площ 113 кв.м., брой етажи 1, 

площ 377 кв.м., брой етажи 1,
предназначение: Сграда за 

предназначение: Сграда за

Скица № 
документ 15-362713*22.04.2019 г, издадена въз основа 

С входящ N9 01-178840-19.04.2019 г.

mailto:ACAD@CADASTRE.BCi


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
/чл.125, ал.2 от ЗУТ/

за изработване на ПУП-ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

ОБЕКТ: УПИ VI-4452, V-4450 и част от улична отсечка , кв.428 (ПИ 35167.502.4452,
35167.502.4450 и 35167.502.9064) по плана за регулация на гр.Казанлък, обл.Стара 
Загора

Във връзка с инвестиционните намерения на собственика на УПИ VI-4452, 
кв.428 (ПИ 35167.502.4452) за ликвидиране на съсобственост с Община 
Казанлък и разширяване на дейността да се изработи :

• ПУП -  проект за изменение на плана за регулация с териториален обхват
1. УПИ VI-4452, кв.428, собственост на „НИМЕКС" ЕООД
2. УПИ V-4450 и част от улична отсечка , кв.428 (ПИ 35167.502.4452,

35167.502.4450 и 35167.502.9064) - собственост на Община Казанлък
• Проектът за изменение на ПУП се състои в :

- Затваряне на част от второстепенни улични отсечки ( от. 7597, от.7596, от.7595, 
от.7598) и приобщаването им към УПИ VI-4452, кв.428 с площ 1098 кв.м.

- Отделяне на площи от южния край на УПИ V-4450 и приобщаването им към ПИ 
VI-4452, кв.428 с площ 467 кв.м.

• Срок за изработване на ПУП -  проект на плана за регулация -  10 дни.
• Проектът за ПУП да бъде изработен в един етап.
• При изработване на ПУП да се спазват предвижданията плановете за регулация и 

застрояване на гр.Казанлък

.  При изработването на ПУП -  проект на план за регулация да се спазят 
изискванията на чл.19, ал.1 от ЗУТ

• Настоящото задание е във връзка със заявление до кмета на община Казанлък за 
издаване на разрешение за изработване на ПУП -  проект за изменение на плана 
за регулация

• На приложената към настоящето задание скица-предложение е показан идейния 
проект за ПУП и придаваемите площи.
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