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до
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД
от ГАЛИНА СТОЯНОВА -  Кмет на Община Казанлък

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

ОТНОСНО:
1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части 

приблизително от 459 кв.м от ПИ с идентификатор 83199.142.588 с начин на трайно 
(НТП) -  „пасища, мера“ в землището на гр.Шипка, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; на част 
от ПИ с идентификатор 83106.44.158 с НТП „пасище, мера“ и 457 кв.м от ПИ с 
идентификатор 8319.142.587-съществуващ „селскостопански, горски ведомствен 
път“ в землище гр.Шипка за промяна предназначението им за „пътна връзка“ с 
държавна пътна мрежа трети клас Шипка-Шейново, след разработване на пътна 
част към подробен устройствен план;

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 вх.№ 168-6766-2/ 

22.11.2019г. от -  „ТЕРА РОЗА“ ЕООД- чрез пълномощника инж. Перуника 
Христова (пълномощно №2431/2019 нотариус №519) с искане от собственика на 
новопридобития ПИ с идентификатор 83199.141.25 в землището на гр.Шипка за 
предварително съгласие за промяна предназначението на част от имоти общинска 
собственост с оглед осигуряване на адекватен транспортен достъп към имота.
ПИ с идентификатор 83199.141.25 с площ от дка се намира в южната част на 
землище Шипка и граничи със землище село Шейново.
През 2013г. за горният имот.е разработен и одобрен с Решение №623/30.05.201 Зг на 
Общински съвет подробен устройствен план, състоящ се от план за застрояване и 
парцеларни планове за техническа инфраструктура необходими за имота. 
Транспортно-комуникационният план с проект за пътна връзка е съгласуван ОПУ 
Стара Загора и проект за организация на движение, съгласуван с ОД на МВР. Преди 
одобряването на ПУП с решение № 232/22.05.2012г. Общински съвет Казанлък е 
изразил предварително съгласие за преотреждане на части от поземлени имоти, 
публична общинска собственост за изграждане на пътна връзка със срок на 
предварителното съгласие три години и той към момента е изтекъл.
На основание чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за 
нуждите на физически или юридически лица върху земи от общинския поземлен 
фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.
Предишният собственик е предприел действия по промяна предназначението на 
земята в комисията по чл. 17, ал. 1 от 3033 от за земеделски нужди в за неземеделско



предназначение с цел изграждане на „старчески дом“. След съгласието на комисията 
изразено с Решение №6/30.08.201 Зг е заплатена определената такса, а решението на 
комисията за промяна предназначението на земята влиза в сила през септември 
201 Зг. Към днешна дата това решение е загубило правно действие, тъй като са 
налице обстоятелства по чл.24, ал.5 от 3033.
Новият собственик на поземления имот е с различни инвестиционни намерения, за 
което на основание чл.135, ал.З ЗУТ е издадена Заповед №1662/31.10.2019г на кмета 
на обйщна Казанлък за изменение на Подробен устройствен план с предложение за 
промяйа предназначение на имота за изграждане на „атракционен парк на розата и 
розовото масло“.

Съгласно Общ устройствен план на Община Казанлък, одобрен с Решение на 
Общински съвет Казанлък №579 от 26.10.2017г. процедираният имот попада в зона 
Оо1- за обществено обслужващи дейности със занижени параметри на застрояване, 
което не противоречи с Инвестиционните намерения на възложителя.

Предложеното в заданието на възложителя е свободно ниско застрояване със 
следните показатели за застрояване: до 3 етажа, до 10 м височина, 50% плътност на 
застрояване, 1.5 коефициент на интензивност, 30% минимална площ за озеленяване.

Във връзка с изразяване на предварително съгласие за промяна на 
предназначението на част от „пасище, мера“ - публична общинска собственост в 
„пътна връзка“ - публична общинска собственост за част от ПИ с идентификатори: 
83199.142.588 в землището на гр.Шипка, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и ПИ 
83106.44.158 е необходимо съгласието да е с мнозинство 2/3 от общия брой 
съветници. Посочената промяна в предназначението на частите от засегнатите 
общински имоти има отношение към определянето на трасето на пътната връзка 
пресичаща землищните граници.
Изискването на 3033 в такива случаи е едновременно с основната площадка или 
трасе да се определят и необходимите спомагателни и допълнителни площадки и 
трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за терени 
за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на 
обекта. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по 
селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на 
транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от 
предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята 
за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект. Безспорно 
изграждането на атракциона, описан в инвестиционното намерение на възложителя 
предполага транспортен достъп с превозни средства, чиито технически 
характеристики ще са различни от тези, на селскостопанските машини, пригодени за 
движение по селскостопански и горски пътища, поради което основната процедура 
по промяна предназначението на имота за атракциона следва да се съпътства и с 
такава, за промяна на предназначението на пътя за достъп.

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.

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 и чл.25, ал.З, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21, ал.2 и 3 от 
3033 и чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ <



РЕШИ:
1. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на 

реална част /приблизително 459 кв.м/ от ПИ 83199.142.588 с начин на трайно 
ползване -  „пасища, мера“ в землището на гр.Шипка, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и на 
реална част от ПИ 83106.44.158 с НТП „ пасище, мера“, землище Шейново, за 
промяна предназначението им за „пътна връзка“ с държавна пътна мрежа втори 
клас Шипка-Шейново, след разработване на пътна част към подробен устройствен 
план;

2. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на земята 
на част от ПИ с идентификатор 8319.142.587-„селскостопански, горски ведомствен 
път“,землище гр.Шипка, в размер на 457 кв.м за определяне на трасе за осигуряване 
на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 83199.141.25 чрез път 
с трайна настилка за нуждите на заявителя „ТЕРА РОЗА“ЕООД, ЕИК 200545230.

3. Определя общ срок на валидност на съгласията по т.1 и т.2 в размер на 3 
години, считано от датата на влизане в сила на решението.

4. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

АДРЕСАТИ НА АКТА.
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„ТЕРА РОЗА“ ЕООД- с пълномощник инж.Перуника Христова

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Арх.ГЕОРГИ СТОЕВ, гл.архитект в 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 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.
Приложения:
1. Копие от заявление вх.№ 168-6766-2/22.11.2019;

Копие на пълномощно;
Копие на нот.акт рег.№6109/25.09.2019г.
Копие от Скица №15-905169/7.10.19г.;
Копие на акт за публична общинска собственост-2бр;
Копие на скица№15-973628/2019г.
Копие на скица№ 15-825938/2019г.;
Копие на скица 015-825940/2019г;

2 .

3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9. Копие на Решение
10. Задание

С уважени^ 
ГАЛИН
Кмет на

Съгласували:
арх.Георги Стоев, гл.архитект 
Кольо Байков, тл.юрисконс

Изготвил: инж.ДобринкаКараколева, ст.експерт УПП.

Казанлък №623/201 Зг и №232/2012г.
зложителя /обяснителна записка и графичначаст/;
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Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА,
Кмет на Община Казанлък

ЗАЯВЛЕНИЕ
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На основание чл. 29(1) от 3033 във връзка с чл. 17а(1) от 3033

Относно: Повторно провеждане на процедура по чл. 17 от 3033 за смяна на
предназначението на земя от земеделски в неземеделски нужди за имот 
ПИ 83199.141.25 от землището на гр. Шипка, ведно със съпътстващи 
имоти, общинска собственост с цел осигуряване на транспортен 
достъп.

Във връзка с: Изтекъл срок на предварително съгласие на Общинския съвет за смяна
на предназначение на земя, общинска собственост.

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

ПИ 83199.141.25 е новопридобита собственост на ТЕРА РОЗА ЕООД с ЕИК: 200545230, 
видно от Н.А. № 15, том ХХП, per. № 6106, дело № 4488 от 25.09.2019 г. ТЕРА РОЗА ЕООД 
се представлява от Иван Каракерезов, управител. Иван Каракерезов предоставя пълномощно 
№ 2431/02.10.2019 г.

ПИ 83199.141.25 се намира в южната част на землището на гр. Шипка, в непосредствена 
близост до северната граница на с. Шейново, в местност „Червената земя”.

През 2013 г. за ПИ 83199.141.25 е разработван и е одобрен Подробен устройствен план -  
План на застрояване. Тогава е бил спазен реда на чл. 60(2) от ЗУТ и за имота са осигурени 
водоснабдяване, електрозахранване и транспортен достъп. Към днешна дата е налице 
действащ Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп 
(транспортно -  комуникационен план), одобрен с Решение № 623/30.05.2013 г. на Общински 
съвет -  Казанлък, влязло в сила от 15.07.2013 г. Транспортно-комуникационният план 
разполага с проект за пътна връзка, съгласуван о ОУ -  Стара Загора на АПИ и проект за 
организация на движението, съгласуван с ОД на МВР.

Горецитираният ПУП-ПП (за транспортен достъп) е бил допуснат за разработване с Решение 
№ 232/22.05.2012 г. на Общинския съвет. В т. 1 от същото решение органът е изразил 
предварителното си съгласие за смяна на предназначението на участък с площ 459.00 кв.м. от 
ПИ 83199.142.588 -  пасище, мера от землището на гр. Шипка, стопанисвани от Община
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Казанлък и на участък с площ 190.00 кв. м. от ПИ 83106.44.158 -  пасище, мера от землището 
на с. Шейново, стопанисван от община Казанлък.

Изразеното в т. 1 от Решение № 232/22.05.2012 г. на Общинския съвет предварително 
съгласие за смяната на предназначението от земеделски в неземеделски нужди на участъците 
от имоти е било предоставено за срок от 3 (три) години, който срок към момента е 
изтекъл. Добавено към предходното, през 2013 г., след влизане в сила на ПУП-ПЗ за 
основния имот ПИ 83199.141.25, предишният собственик е спазил реда на чл. 59 от ЗУТ и е 
предприел действия по смяна на предназначението на земя от земеделски в неземеделски 
нужди, като е поискал от Областна дирекция „Земеделие” -  Ст. Загора разглеждане в 
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 и е внесъл одобрените ПУП-ПЗ и ПУП-ПП. Получил 
е съгласие, взето с решение № 6 от 30.08.2013 г., в което решение е била определена такса, 
която е била заплатена, а решението на комисията е влязло в сила през септември 2013 г., но 
към днешна дата решението на Комисията по чл. 17 е загубило правното си действие, 
защото са налице обстоятелствата по чл. 24 (5) от 3033. Текущо, земята от основния имот, 
както и участъците от засегнатите имоти за осъществяване на транспортен достъп, са отново 
земеделски.

Пред новия собственик ТБРА РОЗА ЕООД възниква необходимост да проведе отново 
процедурата по чл. 17 от 3033. За целта е необходимо ново предварително съгласие на 
Общинския съвет за разпореждане с имоти, общинска собственост, като за части от тях 
да бъде извършена смяна на предназначение от земеделски в неземеделски нужди.

С настоящото ТЕРА РОЗА ЕООД моли, по реда на чл.93 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет Казанлък, да докладвате и мотивирате пред последния:

1. Изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участъци с 
обща площ 1 106 кв.м. от имоти, публична общинска собственост, описани както следва: 
участък с площ 457 кв.м. от полски път ПИ 8319.142.587 - съществуващ селскостопански 
път от землището на гр. Шипка, публична общинска собственост, участък с площ 459.00 
кв.м. от ПИ 83199.142.588 -  пасище, мера от землището на гр. Шипка, стопанисвани от 
Община Казанлък и участък с площ 190.00 кв. м. от ПИ 83106.44.158 -  пасище, мера от 
землището на с. Шейново, стопанисван от община Казанлък. Целта е разширяване и 
удължаване на съществуващ селскостопански път от землището на гр. Шипка, публична 
общинска собственост с идентификатор 8319.142.587 и осъществяване на транспортен 
достъп към ПИ 83199.141.25 от землището на гр. Шипка, местност „Червената земя”, 
собственост на ТЕРА РОЗА ЕООД, видно от Н.А. № 15, том ХХП, per. № 6106, дело № 4488 
от 25.09.2019 г.

2. Изразяване на предварително съгласие за право на преминаване по: участък с площ 
457 кв.м. от полски път ПИ 8319.142.587, участък с площ 459.00 кв.м. от ПИ 83199.142.588 
-  пасище, мера и по участък с площ 190.00 кв. м. от ПИ 83106.44.158 -  пасище, мера от 
землището на с. Шейново, стопанисван от община Казанлък.

Искането на ТЕРА РОЗА ЕООД е допустимо, защото:

На основание чл.30, ал.З от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на 
физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след 
предварително съгласие на общински съвет. /
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Промяната на предназначението на пасища и мери се допуска по изключение за изграждане 
на обекти на техническата инфраструктура и за тях могат да се учредят ограничени вещни 
права и серветути, съгласно чл. 25, ал.ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл.21, ал.З от 3033 „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява 
по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на 
транспортни машини с габарити ши други технически характеристики, различни от 
предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за 
пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект “. Последното е основание 
новият собственик ТЕРА РОЗА ЕООД да предприеме действия по провеждането на 
процедура за промяна предназначението и на част от полския път, включен в обхвата на 
транспортния достъп до посочения имот, съобразно приложената комуникационно- 
транспортна схема.

Приложения:

1. Копие на нот.акт № 15, том ХХП, per. № 6106, дело № 4488 от 25.09.2019 г.;
2. Актове за общинска собственост -  2 бр.
3. Копия на скици - 4 бр;
4. Копия на пълномощно № 2431/02.10.2019 г.
5. Копие на транспортно-комуникационна схема и ПУП-ПЗ с нанесена пътна връзка (в 
електронен вид);
6. Препис на Решение № 623/30.05.2013 г. на Общински съвет Казанлък;
7. Препис на Решение № 232/22.05.2012 г. на Общински съвет Казанлък;
8. Регистър на засегнати имоти.
9. На електронен носител -  Действащ ПУП-ПП за транспортен достъп.

С уважение, --------- -—■—

Инж. Перуника Христова,

Упълномощено лице чрез пълномощно № 2431/02.10.2019 г.

11. 2019 г,

Гр. Казанлък
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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, ВУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-905169-07.10.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 83199.141.25 

Гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: гр. Шипка 
Площ: 11996 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т )

Координатна система ККС2005

Номер по предходен план: 141025
Съседи. 83199.142.587, 83199.142.704, 83199.141.21, 83199.141.24

Собственици:
1 200545230, "Тера Роза" ЕООД
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Нотариален акт № 15 том XXII per 6106 дело 4488 от 25.09.2019г, издаден от Служба по вписванията 
гр. Казанлък

Сгради, които попадат върху имота

Скица № 15-905169-07.10.2019 г. издадена въз основа на 
документ с входящ № 01-447462-04.10.2019 г.

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


Приложение №1 към чл.2,т.1 и чл.З

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р  И Л
МИНИСТЕРСТВО.

ОБЩИНА: Kj 
УТВЪРЖДАВАМ:.

/подпис

КМЕТ НА ОБЩИНА: J_____
Галина Георгиева Стоянова ,

/име,презиме и фамилия/

ОБЛАСТ: СТАРА ЗАГОРА- ' ' . !/
Вписване по ЗС/ПВ

■■■; : ^ г : : -  " А К Т  №  1 4 0 ... ' ■' "
за  п у б л и ч н а  Об щ и н с к а  с о ь с т в Е 1ю с т  ../$ /

Р еги стъ р  | • 2 - 28 9 ■ ;
Д о с и е  5  К артотека ч Д 1

1 .Д А Т А  Н А  СЪСТАВЯН Е: 13.02.2012 год.
2 .П Р А В Н О  О С Н О ВА Н И Е чл.56* чл.2,ал.1,т.З от ЗОС, чл.19, чл.25, ал.1 от;ЗСПЗЗ. Протокол от 

19.03.2009 г. на ОбСЗ - Казанлък. .'А У ,У. i .;■

З .В И Д  И О П И С А Н И Е НА  
И М О Т А :

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ : ;■ , ,с обща площ 7 532.OO кв-м-
; ( седем хиляди петстотин тридесет и две кв.м.) ч Д V

Представляваща имот №000588 по картата на възстановена собственост на 
тр.Шийка^; община Казанлък. Шеста (3.389 дка.), пета (4.143 дка.) : , 
категория на земята при неполивни условия. Нанин на трайно ползване 
пасище, мера.

' Шь.

Попий:

4.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА: ........

област Стара Загора^община Казанлък, ■ гр.(с.) гр.Шипка ЕКАТТЕ: 83199

кв: 000 УПИ: Заповед: . ! ; I
пл./ид. №: 588 местност: ' ■ .
ж.к.: ; ’ ■ • У ул: ; ' :: . У : ; У'/ • №: ■. 'У-.; ■ . ; ■;

бл: . вх: . ет: ап.Л»: У; У!У ■' : ■

5.ГРАНИЦИ НА ИМОТА: севергимот № 000587; изток:имот № 000587; У У ■ 

юггземЛищна граница; запад:имотМ 0005 87. У -

б. Д А Н Ъ Ч Н А  О Ц Е Н К А  Н А  
И М О Т А  КЪ М  М ОМЕНТА НА i 
У ТВЪ РЖ ДА ВА Н Е НА АКТА:

■ 241.00 лв; '  ̂ У /  ч ч  У 'И ] : / /  ; " А  . «

, .  уу -  ь  У У У У У А о : #

*; И * 
■:1





приложение л и  към чд.х/r.i и чл.^

МИНИСТЕРС

..........ОБЩИНА:
УТВЪРЖДАВАМ:

■ /подпис ц11е»

КМ ЕТ НА ОБЩИНА: 
Галина Георгиева Стоянова

/име,презиме и фамилия/ -

В I I У  Б  Л  И  К  А  Б Ъ Л Г А Р И Я

'ОБЛАСТ: СТАРАЗАГОРА 
Вписване по ЗС/ПВ

/йме,презиме и фа
-‘ • х s'- ;--

1 истър 2 - : 28'
: ЗА ]ч ПУБЛИЧНА • ОЩЦИНСКА С рВ С Т В Е Н О С ^

Досие 15 КарТотска 6 К  :. !■ i •:;
1.Д А Т А  Н А  С Ъ С ТА ВЯ Н Е : 08.02.2012 год. ! | :

2 .П Р А В Н О  О С Н О В А Н И Е чл.56,; чл.2,алД,т.З отЗОС,члЗ, ал.1,'Г.З; от ЗОС. Чл.59 От^30С.' Чл.19 6т 
. ^ _ 1L -  - - i'~ -  vsrtA9sr;:Ha Обдз- Стара Загора, Г ; : "i

З .В И Д  И ,О П И С А Н И Е  НА  
И М О Т А : 1

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ,; L  г,с обща площ з 062.00 1-кв.м.
( три;хиляди и шестдесет и две.кв.мД Is 1 : ' ! : •! ,

, три, едно, нула, шест,;
точка,.Яетирй!,Нетнрй,,f очка, едно, йет,;'осем). Адрес на поземления имот: .£
к Шеийойп. местност "Къпа". Ппелнатнячеттие на тепитппйята: ЗемелеЛсКа]

неполйвни условия. , : )'Д

\'Пб01п

4.МЕСТОИАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, общинаКазанлък, Ц гр.(с.) ,'с,Щейнов<) У

кв: ;, УВИ;;./ 1-„; : . Заповед:
плУид. №: 83106.44.158 : ' - .
ж.к.:

бл: S ех:
ул: ■ ■ ■;

ст:' ; an

' местрост: "Къра"
; ■ ; -' •" - f: ■ ■

5.ГЕАНИЦИНА ИМОТА: ! севергимот №8^5106.44.166; шток:имот№83Ш6.44.163; ;;

юггимот№831 Ьб.44.163, имот>683106.44.166; заЙаД; йМот № 8310р.4 $-^р&

. Ч -J
. , I, ! w 1 fn'.y.:

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА 
гм.отд към момента на 
Т В Ъ РЖ Д А В А Н Е  НА АКТА:

149.30 лв.
З-л.

.1мтмт
;if: ■'



7.СЪСОБСТВЕНИЦИ: няма

8 .Н О М Е Р  И ДЛ ТА IIA 
С Ъ С Т А В Е Н И  ПО-РАНО 
А К Т О В Е

няма

О снование

O r кмета на общината на основание чл.12,ал.5 от Закона за 
общинската собственост ,

1 о. АКТО СЪ СТАВИ ТЕЛ:

Галина Денева ВлайкОва :Т 
(тр и те имена и длъж ност)

irJi. експерт
одпис

11.ЗАБЕЛ ЕЖ К И :!



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 
№ 15-973628-25.10.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 83199.142.588 

Гр. Шипка, общ. Казанлък, обп. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
Адрес на поземления имот; местност.........
Площ: 7528 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Пасище 
Категория на земята: 5

Координатна система ККС2005

. М 1:5000
Предходен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 000588

628-25.10.2019 г. издадена въз основа на 
,ящ № 01-483694-25.10.2019 г.

Иванова Мутафчиева ОЗЛ Казанлък

f t

Подписан см 
GEOOE3A, KARTO
DN. OtD-Z5.4.97=tt' . ___ _
KARTOGRAFfA f KADAStAl________ _______
GEODEZiA. KARTOGRAFIA ! KADASTAR", DC=quaJffied-legaFca

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


София 1618. кв.Пгшюво«М ^с&па йя, . 
тел 02/055 45 40. факс. 32685 S3 С.Ч 
ACAD@CADASTRE.»6 • WWWfiKHBAFTRCBS

СТр. 1 ОТ 2

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

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

(твниия то геодезия, 
им  »олма>ия и «аалсгър

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-825938-10.09.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 83106.44.158

С. Шейново, общ. Казанлък,обл.Стара Загора . . . . . .  ■ _ . . ............
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот: с. Шейново, местност КЪРА 
Площ: 3062 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Пасище 
Категория на земята: 5

Координатна система ККС2005

mailto:stara.zagora@cadastre.bg


Агшуаня по геодезия, 
1Ш>шт«£рия и жаалстър

Софии 1618, кв Павлово ул.Мусат.а м г  
тел, 02'955 45 40, факс. 02 /965 53 
ACAD@CADASTRE.Be - WWW.CAD>■£. РЕ Г • ;

стр. 2 от 2
Съседи: 83106.44.163, 83199.142.588, 83199.142.587, 83199.141.589, 83199.141.24, 83106.44.166

Собственици:
1. 000817778, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Ид. част 1/1 от правото на собственост
Акт за публична общинска собственост № 37 том 3 per. 745 дело 452 от 13.02.2012г., издаден от Служба 
по вписванията гр.Казанлък

Носители на други вещни права: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота

СКИЦе
докум

1X^09.2019 г. издадена въз основа на 
lH ri-408103-10.09.2019 г.

РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА ОЗЛ Казанлък

mailto:ACAD@CADASTRE.Be


агет м п ао пвоаезил, 
фкхютапьлсряя и кадастър

София 1618, ке Паелово, ул.Муоала • 
тел 02'955 46 40, факс. 02 /955  53 .33 
ACAD@CADASTRE.BG • VVWW.CACAS’i RE f j

стр. 1 ОТ 2

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

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

л СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 15-825940-10.09.2019 г.

Поземлен имот с идентификатор 83199.142.587 

Гр. Щипка, общ, Казанлък, обл. Стара Загора
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-964/20.12.2017 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на поземления имот:
Площ: 1235 кв.м
Трайно предназначение на територията: Земеделска
Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път
Категория на земята: 0

Координатна система ККС2005

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


О Б Щ И Н С К И  СЪВЕТ - К А З А Н Л Ъ К

Препис!

РЕШЕНИЕ
№623

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 30.05.2013 г., Протокол № 32

Относно: ОС_1730/03.04.2013 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект 
за решение относно одобряване на: 1. Подробни устройствени планове - План за застрояване за 
Поземлен имот № 141025, предсттжлюащ нива от 11.998 дка, м е к о с т
'Червената земя' в землището на Шипка, с цел промяна предназначението на земята - 'за 
изграждане на - 'Дом за стари хора'; 2. Парцеларен план на подземен електропровод преминаващ 
през псз.имот № 83106.44.163 - изоставени трайни насъждения, землище на с. Шейново; 3. 
Парцеларен план на водопроводно отклонение преминаващо през Поземлен имот № 000587 - 
полски път в землище на Шипка и № 83106.44.158 - пасище в землище на с. Шейново.

Мотиви: Кметът на общината докладва, че е представено Искане № 194-Б-148-2 от 17.02.2011 г. 
от Бонка Христова Кръстева чрез пълномощника си арх. Виолета Бакунина за одобряване 
застроителен за Поземлен имот №141025 -  нива от 11.998 дка, пета категория при граници и 
съседи: частни ниви № 141021 и №141024; полски пътища № 000704 и № 000587 в землището на 
гр. Шипка. На основание чл.124, ал.З от ЗУТ /изм. ДВ бр.82-2012г/ и Заявление № 194Б- 148-2 от 
17.12.2010 г. е издадено Разрешение № 18 от 25.02.21011 г. за изготвяне на подробен устройствен 
план. На основание чл.25, ал.З от ЗСПЗЗ промяна предназначението на мерите и пасищата се 
допуска за изграждане на обекти на техническата инфраструктура, а на основание чл.25, ал. 5 от 
ЗСПЗЗ Общински съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна 
предназначението по ал.З и за учредяване на права по ал.4 (учредяване на ограничени вещни 
права и сервитути)Лнвестиционните намерения на собственика са за построяване на сгради с 
обществено и делово обслужване - дом за стари хора. Това налага необходимостта от уширяване 
на полския път № 000587 граничещ с Поземлен имот № 141025. Разработен е парцеларен план на 
път с ширина 6,00 м, който е проектиран върху полски път № 000587 и засяга ПИ № 00588 -  
пасище в землището на Шипка и № 83106.44.158 -  пасище, мера в землището на село Шейново. 
Представен е план за организация на движението, одобрен от „Областно пътно управление - 
Ст.Загора“ ( протокол от 12.09.2012 г) и от МВР -  Областна дирекция - Ст.Загора (Становище № 
53578 от 10.09.2012 г.). С писмо от 07.01.2010 г. на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД р-н 
Казанлък е изразено съгласие за захранване с питейна вода от междуселишен водопровд Ф125, 
югозападно от имота.За противопожарни нужди се предвижда стоманен вкопан резервоар с обем 
54 кубични м. Площадковия водопровод е предвиден от РЕ тръби Ф32 и Ф25. Площадковата 
канализация се предвижда да се заусти в събирателен безотгочен резервоар.
Присъединяване към електроразпределителната мрежа е възможно съгласно Становище № 6 от 
0&.-01.201Q rvHaEBIi-^Българйя Електроразпределение” АД -  от трафопостлгиско напрежение_ на 
ТП-7 с.Шейново, намиращ се до алея в парк в регулацията на с. Шейново. Представено е 
принципно съгласие за правото на прокарване на електропровода през парка от кмета на с. 
Шейново и Решение за предварително съгласие на Общински съвет - Казанлък № 232 от 
22.05.2012 г. Изготвени са парцеларни планове на подземен електропровод и водопроводно 
отклонение за захранване на Поземлен имот № 141025 в землището на Шипка.

ггшски съвет — Казанлък
ie № 623/30.05.2013 г. 
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Представено е Решение за площадка № 4 от 10 юли 2012 г. у? комисията по чл.17, ал.1, т.1 от 
3033 към Министерството на земеделието и храните. Проекта е одобрен с Решение № 45 от 
Протокол № 18 от 13.09.2012 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ и 
чл. 129, ал.1, във връзка с чл.108, ал. 2 от ЗУТ,

Одобрява подробни устройствени планове за Поземлен имот (ПИ) № 141025 със собственик 
Бонка Христова Кръстева - представляващ нива от 11.998 дка, пета категория; находяща се в 
местност „Червената земя” в землището на Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, при граници и съседи ПИ: 
№ 141021 и № 141024 - частни ниви; № 000704 и № 000587-- полски пътища, публична 
общинска собственост, всички в местност „Червената земя” в землището на Шипка, ЕКАТТЕ: 
83199 какго следва:
1. План за застрояване на Поземлен имот № 141025, с цел промяна предназначението на земята 
от!„Нива „ в зона за обществено и делово обслужване -  „Дом за стари хора“ с параметри на 
застрояване - ниско застрояване доЮм височина, плътност на застрояване 60%, коефициент на 
интензивност 2.0, плътност на озеленяване 30%;
2. Организация на движението и схеми за ВиК и електрозахранване за ПИ 141025;
3. Парцеларен план на подземен електропровод преминаващ през ПИ № 83106.44.163, 
изоставени тр.насаждения - частна общинска собственост, землище Шейново (40.2 м и сервитут 
80.4 кв.м),в землището на Шипка; през ПИ № 000588, пасище - публична общинска собственост 
(22.3 м и сервитут 45.3 кв.м) и през ПИ № 000587-полски път, публична общинска собственост 
(дължина2.8 м и сервитут5.80 кв.м);
4. Парцеларен план на водопроводно отклонение преминаващо през ПИ №000587 - полски път, 
публична общинска собственост землище Шипка (47м, сервитут 94 кв.м) и през ПИ 
№83106.44.158, пасище - публична общинска собственост, землище Шейново, ЕКАТТЕ:83106 
(27.3м и сервитут 54 кв.м);
5. Парцеларен план на път преминаващ в землището на Шипка по полски път - публична 
общинска собственост с № 000587( дължина на трасето 153,0 м, засегната площ 457.00кв. м) и 
пасище - публична общинска собственост с № 000588 (дължина на трасето 153 м и засегната 
площ 459 кв.м), а през землището на с.Шейново през ПИ № 83106.44.158 - пасище, публична 
общинска собственост с дължина на трасето 30.8 м и засегната площ 190.0 кв.м.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък 
и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия 
надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от 
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Бонка Христова Кръстева -  възложител.______ 

РЕШИ:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
Препис!

РЕШЕНИЕ
№232

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, 
проведено на 22.05.2012 г., Протокол № 13

Относно: ОС 567 / 23.03.2012 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за 
решение относно предварително съгласие за осигуряване на транспортен достъп и право на 
прокарване на подземен ел.провод и водопроводно отклонение във връзка с предложен план за 
застрояване на Поземлен имот № 141025, представляващ нива от 11,998 дка, пета категория, 
местност 'Червената земя', землището на Шипка - с цел промяна предназначението на имота за: 
„Обществено и делово обслужване - Дом за стари хора”.

Мотиви: Кметът на Общината докладва: „Представено е Искане № ОС-123 от 01.12.2011 г. от 
Бонка Христова Кръстева, чрез пълномощника й арх. Бакунина за изразяване предварително 
съгласие във връзка с изготвен и внесен за одобряване застроителен и парцеларен планове за 
Поземлен имот №141025 -  нива от 11.998 дка, пета категория в землището на гр. Шипка с цел 
промяна предназначението на земята.
Инвестиционните намерения на собственика за построяване на сгради с обществено и делово 
обслужване - Дом за стари хора, налагат необходимостта от оширяване на полския път № 000587 
граничещ с Поземлен имот № 141025. Разработен е парцеларен план на път с ширина 6,00 м, 
който е проектиран върху полски път № 000587 и засяга ПИ № 00588 -  пасище в землището на 
град Шипка и 44.158 -  пасище, мера в землището на село Шейново. Представени са парцеларни 
планове на подземен електропровод и водопроводно отклонение за захранване на Поземлен имот 
№ 141025 в землището на Шипка.
Присъединяване към електроразпределителната мрежа е възможно съгласно Становище № 6 от 
08.01.2010 г. на ЕВН „България Електроразпределение” АД -  от трафопост ниско напрежение на 
ТП-7 с. Шейново, намиращ се до алея в парк в регулацията на с. Шейново.
Представено е принципно съгласие за правото на прокарване на електропровода през парка от 
кмета на с. Шейново. С писмо от 07.01.2010 г. на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, район 
Казанлък, е изразено съгласие за захранване с питейна вода от междуселищен водопровод Ф 125, 
югозападно от имота.
Промяна предназначението на мери и пасища се допуска по изключение за изграждане на обекти 
на техническата инфраструктура и за тях могат да се учредят ограничени вещни права и 
сервитути съгласно чл. 25, ал. 3 и 4 от ЗСПЗЗ.
Във връзка издаване на решение за площадка на линеен обект по чл. 17а от 3033 е необходимо 
предварително съгласие от собственика на имотите, през които преминава подземния провод на 
основание чл. 30, ал. 3 от правилника на 3033.” Предложеният от Кмета на Общината^ 
решение се приема от Общинския съвет.

( _Л гп\\

Обшински съ: 
Решение 232№
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Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ 
и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,

Изразява предварително съгласие за:
1. Промяна предназначение на част от следните поземлени имоти: 44.158 (само 190 кв. м от 
имота, целият с обща площ 3062 кв. м) - местност „Къра” в землище Шейново, общ. Казанлък, 
ЕКАТТЕ: 83106 и Поземлен имот № 000588 (само 459 кв. м от имота, целият с обща площ на 
имота 7532 кв. м) -  в землището на град Шипка, ЕКАТТЕ: 83199 -  от „пасище мера” - 
публична общинска собственост в „път” с цел оширяване на съществуващ полски път № 
000587 в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199.
2. Право на преминаване по полски път № 000587 в землището на град Шипка, ЕКАТТЕ: 
83199, общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп до Имот № 141025, 
находящ се в местността „Червената земя” в землището на град Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, и за 
прокарване на подземен електропровод и водопроводно отклонение.
3. Право на прокарване на подземен електропровод през Поземлен имот с идентификатор 
83106.44.163 -  изоставени трайни насаждения (по чл. 19 от ЗСПЗЗ), местност ’’Къра”, в 
землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106 със сервитут с площ 80.4 кв. м и през Поземлен имот 
№ 000588 - пасище, мера в землището на град Шипка, ЕКАТТЕ: 83199 със сервитут 45.3 кв. м.
4. Право на прокарване на водопроводно отклонение през Поземлен имот с идентификатор 
83106.44.158 - пасище, мера, в местността „Къра”, в землището на с. Шейново, ЕКАТТЕ: 83106 
със сервитут 54 кв. м.
Предварителното съгласие важи за срок от три години, считано от влизане в сила на 
решението.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община 
Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на 
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 
от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд -  Стара 
Загора.

Адресат на акта: кметът на общината;

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

Р Е Ш И :

(гл. спец, Л. ПОПОВА)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об 

(НИ*

Общински съвет.Казанлък
Решение 23 2№ /22.05.2012 г.
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ДЪЛЖИНА И ПЛОЩ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ОТДЕЛНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

ОБЕКТ: ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ПЪТ ОТ ИМОТ 588 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШИПКА ДО ИМОТ 166 В
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ШЕЙНОВО

Имот Местност Кятег
орях

Вид
територия Трайно

ползване
Вид

собственост
Възстано 
вей чрез

Собствен
ост

Дължина Площ кв. м.

588 Землище
гр.Шшпса

7 Пасище,
мера

пасище Общинска
публична

ПЗ общ.
Казанлък

153.00 м 459.00 кв. м

587
Землище
гр.Шшпса

7 Полски път път Общинска
публична

ГО общ.
Казанлък

153.00m 457.00 кв. м

, 158 Землище е. 
Шейново

7 Пасище,
мера пасище Общинска

ГО общ.
Казанлък

30..80 м 390.00 кв. м

Общо 336.80m 1 106.00 квм
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КОПИЕ- ИЗВАДКА ОТ ОУП НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

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

Поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Шипка,
площ 11996 кв.м., стар номер 141025,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-9б4/2О.12.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Имота попада в Зона за обществено-обслужващи дейности -  разновидност 1.

Правила и нормативи за устройство и застрояване Приложение1А
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Предназначение, основни и допълващи функции, ограничения Индекс Цвят

10.Зона за сСщосгкчнс-
обслужващи дейности • 
разновидност 1
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|
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Изготвил: инж. Алиш Бунцев, мл. експерт УППК

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 / 98 201 98 21

2»
зкс: 0431 /98766 e-mail: mayor@kazanlak.bg
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