
О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 

 
ДОКЛАД 

от ЛИЛИЯ ЦОНКОВА –  временно изпълняваща длъжността Кмет на  Община Казанлък 
по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък 

   
 
ОТНОСНО:   
1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план –парцеларен 
план за електропровод с цел електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
40292.68.13 с начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от 
2.882 дка, в землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид 
производствен, складов обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско 
застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.12 – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид производствен, складов обект“; 
2. Одобряване на задание, 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. №168-4397-
1#5/05.07.2022 г. от „МЕДМЕТАЛ 2011“ ООД с искане за издаване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод на територията на 
землище Крън за захранване на обекти в ПИ с идентификатор 40292.68.13 с начин на трайно 
ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от 2.882 дка, в землище град 
Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов обект“, 
40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – „пасище“, 
40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 
40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид 
производствен, складов обект“. В имота е изградена селскостопанска сграда на един етаж със 
застроена площ от 578 кв.м. 
Трасето на електрозахранване (въздушно по стоманено поцинковано въже) от мачтов трафопост 
номер 14 в ПИ 40292.71.6 в гр. Крън, съгласно техническо задание преминава през следните 
поземлени имоти с идентификатор и с начин на трайно ползване (НТП): 40292.71.6 – „ниско 
застрояване“,  40292.74.5 – „канал“, 40292.148.638 – „селскостопански път“, 40292.148.20 – 
„пасище“, 40292.68.13 – „стопански двор“. Проектната дължина на трасето на електропровода е 
77.50 м, като 33.80 м са в имота на възложителя и сервитут 77.50 кв.м. Предложението за 
парцеларен план е изработено на основание становище 04489305/02.12.21г на ЕРЮГ, КЕЦ 
Казанлък възможното място на присъединяване към съществуващата мрежа е ТНН на ТП 14 
Крън, извод СН КРЪН, п/ст Хидравлика.  
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.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и 
чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  
 



РЕШИ: 
 
1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
електропровод с цел електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.68.13 с 
начин на трайно ползване „за стопански двор“, територия - “земеделска“ с площ от 2.882 дка, в 
землище град Крън при граници и съседи и НТП: 40292.68.14 – „за друг вид производствен, складов 
обект“, 40292.71.4 – „ниско застрояване“, 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.148.20 – 
„пасище“, 40292.148.637 – „пасище“, 40292.148.638 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 
40292.68.12 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 40292.68.40 – „за друг вид 
производствен, складов обект“. Трасето на електрозахранване (въздушно по стоманено 
поцинковано въже) от мачтов трафопост номер 14 в ПИ 40292.71.6 в гр. Крън, съгласно техническо 
задание преминава през следните Поземлени имоти с идентификатор и с начин на трайно ползване 
(НТП): 40292.71.6 – „ниско застрояване“, 40292.74.5 – „канал“, 40292.148.638 – „селскостопански 
път“, 40292.148.20 – „пасище“, 40292.68.13 – „стопански двор“. Проектната дължина на трасето на 
електропровода е 77.50 м, като 33.80 м са в имота на възложителя и сервитут 77.50 кв.м. 
2. Одобрява задание, съставено от Възложителя. 
 
АДРЕСАТИ НА АКТА: ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък и „МЕДМЕТАЛ 2011“ 
ООД, с адрес: община Казанлък, гр. Крън. 
 
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 му . 
          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.№194-И-1173-1#2/ 05.07.2022г.;  
2. Копие от Скица; 
3. Копие на н. акт №39, т. II, вх. рег. № 698, дело № 369 от 11.02.2008 г.; 
4. Копие на н. акт №160, т. 14, вх. рег. № 4728 дело № 2888 от 26.06.2013 г.; 
5. Копие на становище 04489305/02.12.21г на ЕРЮГ, КЕЦ Казанлък; 
6. Техническо задание за проектиране от възложителя в едно с графична част. 

 
 
С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласували: 
арх. Георги Стоев - гл. архитект 
Кольо Байков - гл. юрисконсулт 
инж. Добринка Караколева - ст. експерт УППК 
 
Изготвил:  
инж. Магдалена Симеонова - ст. експерт УППК 






