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ЧРЕЗ:
ОБЩИИСКИ СЪВЕт КАЗАИЛЪК
гр. Казанлък, бул. „Розова долина" №6

ДО:
АДМИНИСТРАТИВЕИ СЪД СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора

ЖАЛБА

от:
ВАЛЕРИ
Казанлък,

ДАЧЕS с ЕГН

, с адрес гр.

nротив: Решсние № 766/28.07.2022г., Протокол №42, взето на
заседанис на Общински съвет - Казанлък

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ / ГОСПОЖО СЪДИЯ,

На 03.08.2022г. е публикувано на Интернет - страницата на ОбС Казанлък Решсние
№766/28.07.2022 г., Протокол №42, взсто на зассдание на Общински съвет - Казанлък, с
което този орган:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на
подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Жилищна сграда",
разположена в Поземлен имот с идентификатор 27499.221.23 с площ 1745 кв.м и с
граници: север - ПИ 27499.221.22; юг - ПИ 27499.221.24; изток - ПИ 27499.221.37, ПИ
27499.221.38, запад - ПИ 27499.180.334 по КККР на с. Енина, община Казанлък, област
Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499.
2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в
ПИ с идентификатор 27499.89.331 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път"собственост на община Казанлък, ПИ с идентификатор 27499.191.99 с НТП „Налоителен
канал", общинска собственост, ПИ с идентификатор 27499.180.271 с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост, ПИ с идентификатор
27499.180.181 с НТП „За местен път", общинска собственост и ПИ с идентификатор
27499:180.334 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска
собственост (с обща площ на сервитута 888,00 кв. м), всички по КККР на с. Енина,
одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК - София, ЕКАТТЕ:
27499, община Казанлък.
4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие — 3 години от
датата на издаването му.

Считам, че решението е нищожно, тьй като ОбС - Казанлък приемайки го, е
излязъл извън рамките на компетентностга си.
Решението е незаконосъобразно, защото допуснатото изменение противоречи
на действащия Общ устройствен план на Община Казанлък.

Считам, че решението е и незаконосъобразно, тьй като е постановено в разрез
с разпоредбите на ЗМСМА и ЗУТ.

Предвид изложеното no-rope Ви моля да постановите решение, с което да
уважите жалбата ми и отмените като незаконосъобразно Решение
.Ns766/28.07.2022., Протокол N42, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
с произтичащите от това nоследици.
МОПЯ да ми бъдат възспtановени наnравените разноски във връзка с
обжалването.

