ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАЗАНЛЪК
ДОКЛАД
от ГАЛИНА СТОЯНОВА – Кмет на Община Казанлък
по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък
ОТНОСНО:
1. Даване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за
газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР
на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на изпълнителен директор
на АГКК.
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. № 168-342-23/29.09.2020
г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор Тодоров, в
качеството си на директор на регион Казанлък (пълномощно №1307 по описа на нотариус
Виолета Петрова, нотариус в район – районен съд гр. София, №206 на Нотариалната камара),
с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за
газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР
на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор
на АГКК.
На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, инвестиционното намерение е съгласувано с РИОСВ–Стара
Загора, посредством Решение №СЗ-56-ПР от 08.05.2009 г., като за реализацията на
инвестиционното намерение не е необходимо да се извършва ОВОС.
Разработени са техническо задание и опорен план, като се предвижда проектните
газопроводни отклонения да преминат през поземлен имот с идентификатор 35167.119.310
държавна публична собственост, вид територия - територия на транспорта, НТП „За път от
републиканската пътна мрежа“, площ 30814 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със
Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г., ЕКАТТЕ: 35167.
Захранването на газопроводните отклонения ще се осъществи от съществуващ и въведен в
експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-143 от 15.02.2012г. на ДНСК,
разпределителен газопровод клон 3, положен в ПИ с идентификатор 35167.119.310 държавна
публична собственост, вид територия - територия на транспорта, НТП „За път от
републиканската пътна мрежа“, по КККР на гр. Казанлък.
Дължината на проектните отклонения е приблизително 45м, като за преминаването през
републикански път III-608 (в участъка на ПИ с идентификатор 35167.119.310), ще бъде
използвана безизкопна технология - хоризонтално сондиране, след издаване на разрешение за
специално ползване на пътя от Областно пътно управление – Стара Загора (респективно АПИ).
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.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,
РЕШИ:
1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на
поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР на град Казанлък,
одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК, положени
чрез хоризонтален сондаж в поземлен имот с идентификатор 35167.119.310, пораждащи 88 кв.
м. сервитутна площ.
2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор Тодоров –
заявител ( чрез пълномощно №1307 по описа на нотариус Виолета Петрова, нотариус в район
– районен съд гр. София, №206 на Нотариалната камара) с адрес за кореспонденция гр.
Казанлък, ул. „Чудомир“ №6
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
ИНЖ. АЛИШ БУНЦЕВ, старши експерт УППК
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 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.
Приложения:
1. Копие от Заявление;
2. Копие на Решение СЗ-56-ПР от 08.05.2009г.;
3. Задание за проектиране от възложителя;
4. Копие на ситуация с трасето на газопровода- предложение за ПУП;
5. Копие регистър на засегнати имоти;
6. Опорен план;
7. Копие на пълномощно.
С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък
Съгласували:
Инж. Георги Русев, началник отдел УППК
Радостина Кирилова, юрисконсулт
инж. Даниела Коева, Заместник-кмет на Община Казанлък
Изготвил: инж. Алиш Бунцев, ст. експерт УППК

