
О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 

 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАЗАНЛЪК 

 
 

ДОКЛАД 
От ГАЛИНА СТОЯНОВА  кмет на  община Казанлък,  

        по чл.64, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Казанлък 

        
 ОТНОСНО:    
1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план -
парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлени имоти, всички в 
местност „Зад Тунджа“ в землище село Бузовград ЕКАТТЕ: 06848 /ПИ/ с идентификатори: 
06848.22.41, 06848.22.24, 06848.22.23, 06848.22.22, 06848.22.72 и 06848.22.71 с цел 
достигане до общински път Казанлък-Бузовград-републиканска пътна мрежа. 
2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата 
от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска 
земя, частна общинска собственост“. 
3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. 
4. Определяне срок на валидност на съгласието по т.2. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет-Казанлък да се произнесе на следващото 
си заседание. 
 
МОТИВИ: Внесено е Заявление №168-7091-6 от 08.09.2022 г. с искане за издаване на 
разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура - пътна 
връзка от:  „ХИДРОКАП“ ООД  с управител Адриан Куцаров, „КОМЕРГИНВЕСТ“ ЕООД 
с управител Георги Братанов, Христина Кирова, Стефан Казаков, „КИРОВ СТРОЙ 
ИНВЕСТ“ ЕООД - Христо Киров. Същите са собственици съответно на следните 
Поземлени имоти с идентификатори 06848.22.41 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 
2.368 дка при граници и съседи: 22.25, 22.24, 22.74, 22.47, 22.53, 22.2, 22.26), 06848.22.24 (с 
НТП „нива“ с площ от 5.558 дка при граници и съседи: 22.23, 22.47, 22.41, 22.25, 22.44), 
06848.22.23 (с НТП „нива“ с площ от  5.178 дка при граници и съседи: 22.22, 22.47, 22.24, 
22.44), 06848.22.22 (с НТП „нива“ с площ от  1.271 дка при граници и съседи: 22.72, 22.47, 
22.23, 22.44), 06848.22.72 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 1.075 дка при граници и 
съседи: 22.71, 22.47, 22.22, 22.44) и 06848.22.71 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 1.746 
дка при граници и съседи: 22.70, 22.47, 22.72, 22.44), всички в местност „Зад Тунджа“, в 
землище село Бузовград ЕКАТТЕ:06848. 
Подробни устройствени планове са одобрени за ПИ:06848.22.41 /Заповед №1156/2022 г./ за 
06848.22.23/Заповед №2117/2021 г., 06848.22.22/Заповед №1150/2022 г./ и за 06848.22.71 и 
06848.22.72/ получени от 06848.22.21 със Заповед №175/2010 г./. За ПИ 06848.22.24, 
06848.22.23 и 06848.22.22 към момента са изработени подробни устройствени планове, но 
е с незавършена процедура по одобряването им и промяна предназначението на земята в 
съответствие с ОУП. Съгласно ОУП на Община Казанлък поземлените имоти  попада в 
Пп1- предимно производствена зона, разновидност 1. 



Имотите, предмет на разработката са разположени северно от строителните граници на село 
Бузовград, на изток от републикански път III клас /ПИ с идентификатор 06848.22.74- III-
608, държавна публична собственост, територия за транспорт, НТП-„за път от 
републиканската пътна мрежа/, на юг е съществуващ път /ПИ 06848.22.75-общинска 
публична собственост, територия за транспорт/ и с ПИ 06848.22.47 с НТП „за друг вид 
земеделска земя, частна общинска собственост. Поради специфичното разположение на ПИ 
спрямо пътя от държавната пътна мрежа и ПИ 22.47- индивидуални решения за транспортен 
достъп за всеки от имотите не е възможен и е предложено локално пътно платно, 
разположено върху част от ПИ 06848.22.74-частна общинска собственост  с предвиждане 
за входно-изходни шлюзове към съществуващия път III клас и съответно пътни връзки към 
имотите на възложителите.  
Представен е протокол от Агенция пътна инфраструктура-Областно пътно управление от 
14.06.2022 г., с което уточняват че може да бъде изградено локално платно в част от ПИ 
06848.22.47, частна общинска собственост. 
На основание чл.30, ал.3 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. 
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 
разрешението на Общинския 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, ал.5 
и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.29 от ЗОЗЗ, 
 
РЕШИ: 
 
1. Дава  разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - парцеларен 
план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатори: 
06848.22.41 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 2.368 дка при граници и съседи: 22.25, 
22.24, 22.74, 22.47, 22.53, 22.27, 22.26), 06848.22.24 (с НТП „нива“ с площ от  5.558 дка при 
граници и съседи: 22.23, 22.47 ,22.41, 22.25, 22.44), 06848.22.23 (с НТП „нива“ с площ от  
5.178 дка при граници и съседи: 22.22, 22.47, 22.24, 22.44), 06848.22.22 (с НТП „нива“ с 
площ от  1.271 дка при граници и съседи: 22.72, 22.47, 22.23, 22.44), 06848.22.72 (с НТП 
„ниско застрояване“ с площ от  1.075 дка при граници и съседи: 22.71, 22.47, 22.22, 22.44)   
и 06848.22.71 (с НТП „ниско застрояване“ с площ от 1.746 дка при граници и съседи: 22.70, 
22.47, 22.72, 22.44) в местност “Зад Тунджа“, землище село Бузовград с цел достигане до 
държавна път Казанлък-Бузовград. 
2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от 
ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска 
земя, частна общинска собственост“ с цел изграждане на „Трасе на пътна връзка“. 
3. Одобрява на заданието, съставено от Възложителя. 
4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.2 - три години. 

 
 
 
 



АДРЕСАТИ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на  Община Казанлък, „ХИДРОКАП“ 
ООД с управител Адриан Куцаров, КОМЕРГИНВЕСТ“ ЕООД с управител Георги 
Братанов, Христина Кирова, Стефан Казаков,  „КИРОВ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД-Христо 
Киров 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Арх. ГЕОРГИ СТОЕВ - гл. архитект на 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 на заявление №168-7091-6 от 08.09.2022г; 
2. Копие на скици 6бр; 
3. Копие на д-т за собственост 7бр;  
4. Копие –извадка от ОУП; 
5. Копие на протокол от Областно пътно управление от 14.06.2022г; 
6. Копие на задание –текстова част, графична-ситуация и комуникационно –
транспортен план. 
 
 
 
С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък, 
 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева-зам. кмет 
арх. Георги Стоев - гл. архитект           
Кольо Байков - гл. юрисконсулт 
          
Изготвил: 
инж. Добринка Караколева, ст. експерт УСП 
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А ПQ ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - ГF СТАРА ЗАГрРА 
6003, Ул."t..(АР СИМFОн С3ЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКицА нА ПозЕМ.,пЕн иМот 
№ 15-8а"ч1 11-1 8.09.2020 l : 

Поземлен имо-г с идентификатор 06848,22.23 

Byзo;:,rpayq, общ. Казанлък, Обл. Стара 3агора 
раLпната карта и кадастралните региг.три, ОдОбрени със Заповед РД-18-396/09.02.2098 г. 

Fia'Vi3П, Лh0 1ТЕЛЕН ДИРЕКТОР hA АГКК и .̀ 

1оqледі и~менение на кадастрапнвта кврта и кадастралните регистри, засягащ0 поземления имот е от 
i8.`09.2 0 r; .. 

рес по$еМления иМот: с. Бузовград, местност 3.F\Д УУhiДЖй 
78 м 

р,инq' рф'qьfазнацениs на територията: 3емеделска 
ачи.н, трайн0 пОлзване: нива 

kaтëtOp' я з~мята4 

Координатна система ккС2005 
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;Номер.г0 предходзн плам: 022023 
; Съседи: 06848.22.22, 06848.22.47, 06848.22.24, 06848.22.44 
i 

`Со6сте ниципо данни от КРНИ: 
1. 204467465, "КОМЕРГ ИНВЕСТ" ЕООД 

~ Ид. чал 1/1, от правото на собственост 
; НОтаnи~леу акт № 2.00 том ХV рвг. 4328 дело 3206 от 02.09.2.020г, издадfэн 
~гр..Каза лък 

Скица № 15-855111,-1`809.2020 г. издадена въз оснОва на 
заявлег~иё с вкодящ:№ 01-424440-17.09.2020 г. 
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1. HL[v1s1 ПО t"ЕО!ЕЭм1s1, 

КЛR9"{3.ГРСtм1 w! K ,1CT1.yГ) 
1~ 

¢дор~динйтите на точките, определящи границите на поземления имот: 

'} ~ 

{ 

Х [м] У [м] _r. 

Координатна система ККС2005 ----~ . ...__..__..._____....._-•---.._..__.._....----. _1 
; Точка l _..-_-.. оордv~нати~ _ _...__

Nº 

2. 4718056.58 489927.34 .....__-__ ..._ _.. .. .. . .----.._ .. .. ..... . . .. ... . . . ........ ............._ _ 
4718053.92 490018.68 

,_ 

4. 4718051.54 490017.86 
5. 4718048.44 490017.40 _..._. .._--_.__..._....._ .-_...._.._~_. .. ..--•---......_. ..__...____. 

4718047.63 490017.28 ................__......_.-......._._.. .t. . .. _ . . .._.. . ._...._ . 
4718046.42 490017.16 _..._. ... ..   . .... 
4718042.14 490016.74 _...... ... ._.__..... --,..._.._. . . ..... . ._._ 
4718039.63 490016.00 -- ..__._..._. .... --..__. ._...._..... 
4718036.47 490015.00 

11. ~ 4718032.46 ; 490014.13 .. _...._._.. __.. 
12. 4718030 48 4900 13.70 .._ .. , _ 

- 13:--[-- 4718029:05 __.._;..._... _..`190013.40 . _ 
14. 4718024.35 490012.50 
15. 4718020.04 І 490011.57 _....._.._..~......._-.......-._._........._ .._...... ....................__. 
16. 4718016.68 ! 490009.95 ___--_._..__._...._.. _---_..._.__.. .__.. .__. 
17. 4718013.91  ' 490008.74 _..._.;._......_.._ ._._..._.__....... ..._. 
18. 4718011.00 490008.10 :...  ...... . . . .. . . _ . . 
19. 4718009.05 ; 490007.24 .._.. ...--- . . .- . . . . .. ._._...._._......._.... . . . 
20. 4718002.10 490006.03 _. _ 
21. 471799810 490006.10 ...__ .._..._... _ 
22. 4717997.30 490006.17 .- _---.._. ......._.._.__.____...___. _._..._._ . _ _._ . . ..~--... . . ._ _. ... __... 
23. 4717995.61 ; 490006.26 
24. 4717994.01 _.__ .__..__ ._.. .. ..._ __. ... . ... 
25. 4717993.:37 
26. 4717995.68 _ 
27. 4717995.71 

Сгради~ ито попадат върху иnеота 
ня~иа даr~ни за сгради 

~ 

490006.38 
490006.45 
489921.11 
4b992b.2-6 

~• . . ,1 i I,  _. . . . 

Скѕца N .15.=855<1,1=18:0`9.2020 г. издадена въз основа на 
заявленйе с входящ;аVº U1-424440-17.09.2020 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. СТАРА ЗАГОРА 
6003, Ул."L.ЦАР СИМЕОн ВЕЛИКИ" №1, 042/622113; 621907, 

stara.zagora@cadastre.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕfV1ЛЕН ИМОТ 
№ 15-547222-25:05.2021 г 

Поэемлен имот с идентификатор 06848.22.24 

С. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-396/09.02.2018 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК " 
ПОследно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащ0 поземления имОт е от 

-25.05.2021 г. 
Адрес на поземления имОт: с. Бузовград, местност ЗАД ТУНДЖА 
ПлОщ: 5558 кв. м 
Трайн0 предназначение на теритОрията: Земеделска 
Начин на трайно полэване: Нива 
КатегОрия на земята: 4 

координатна система ккС2005 

М 1:1500 
Предишен идентификатОр: няма 
Номер по=предходен план: 022024 
Съееди: 06848.22:23, 06848.22.47, 06848.22.41, 06848.22.25, 06848.22.44 

Скица№1'5=547_222-25.05.2021 г, издадена въэ основа на 
эаявлёние с входящ №-0.1-262564-18.05.2021 г. 

19



У 

Собственици по данни от КРНИ: 
1. 204407465, "КОМЕРГ ИНВЕСТ" ЕООД 
Ид. част 1/1 от правото на собственост 
НОтариален акт Nº 196 том 9 рег. 2736 дело 1901 от 22.04.2021 г, издаден от Служба по вписванията 
гр.Казанлък 

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни 

Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот: 
координатна система ккС2005 . . . .. . _ 
Точка _...--.__._.._. р Коо динати __......._.........__..___ _ .-_.._ _ - -._._

N~ Х ~""~ 
_ 

У
1. 4718106.10  490045.49 ------ ------------ _.__ -_ _--._--- 
2. 4718104.06 490044.33 -------------------- -------- ---•----.__....._-------•---------- 
3. 4718099.27 490042.37 . -~-- _ _ __ ------__ --------.. 
4. 4718094.10 490040.48 _..- ---. _ ... . . 
5  _ 4718089.23 ~-_ _  490038.62
6. 4718084.86 490035.76 _... . .. .._.- . 
7. 4718079.91 ~ 490032.60 ---_....__._ _....-....._ ._ _ .. . __.. .... . 
8. 4718076.27 490029.57 
9. 4718073.25 490027.53 

10. 4718069.58 490025.70 ---_.--- _ _ _... - -..._- --- -~---►-- -__. . ----..__..._...._. _. ---~-! 
11. 4718065.90 490023.88 ~ . _..., 
12. 4718063.05 490022,77 

- -------- •-~------_ _----...._. _..... .  _ . .... _ . . ...  -- - _...__.__ ._. 
13. 4718060.48 490021.79 _. .._.._._. . _. . _ . ... . _ _ . .. _ .. .. .._ -_ .. . . _ _ . -  _ ,. 
14. 4718058.74 490020.88 . --- _ _ 
15. ~ 4718055.65 490019.28 ..---------  _.---._... _...
16. 4718053. 92 1 490018.68 
17. 

--'.._ .............._..._ 

4718056.58 . . -_--.._...__._._._._..__..-.--.-... ... 

1.9 4718107.00 

 ...._.._1_._.._.._._.._ ... ......_._-...._._..-... .- .. . 

~ 489927.34 .__. 
4718109.78 ; 489928.28 

i- ._.._._.49002355

Скиу 15=547222-25.05.2021 г. издадена въз осмОва на 
заявлёние е вхОдящ Nº:01-262564-18.05:2021 г. 

..1 

; 

~у.~ ,г  .- ,га '•: \ 

I ` `~... > > 
1teo."r;b.i. 'л~ S'•~ •~ 

I 
? х 

~,• 
~~'i~1~r•. ~,у.~. . . . :~ . 

s •.~гУ~• S'Т"пti'д• "~ryq:'`r rF}'чб;Ф'г 

/инж.Н . і - Тб) sa / 

20



23



26



27



32



33



44



45



46



47



48



49


