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На Урегулиран плземлен имлт V111460, Кв.4В по плдрлбен 

устрлtктвен план на с Дунавии. Обш.Каºанлък 

Плош на УПЧ/ПИг 81 496 м2

Частта на улиците по предхОден ПУЛ в УПИ viii460 — 

7010мг 

Гобственици: 

1.,,ТРОИЕООД - длкумеит за слбственлст - длглвор за 

плкупкл-прлдажба на държавна земя вписан с Лh_ 2,т.Х, 
рег.8229!28.091007г. на ГВ гр.Казанлък; длглвлр за покупкл- 

прлдажба на държавва земя вписаи с№ l2, т.1, д.133/20.ОL2009г. 

на ГВ гр.Качанлък; нот.акт`1фа 21, т.12, д.2337i21.Об.2012г на ГВ 

гр.Казанлък; длговлр за покупкл-прлдажба на държавна земя 

вписан с № 117. r.i1, д.2229/07.0б.2012г. на ГВ гр.Казанлък: 

длглвлр за прекратяваце на sъслбственлст с лбшина Казвнлък 

вписан с№ 66, д.6351 10.11.2015г. на ГВ гр.Казанлък; длглвлр за 

плкупкл-прлдажба на държявна земя вписан с № 107, т.29. 

д.б047;'29.11.2021 г. на Гв гр.Казаилък 

2."jjE i7A"Е(70Д - длкqмент за слбственлст нот.акэ № 104, 
т_112.. д.Iз.SП оп s.^.`Ю.1994г.; lvгsзигrг за прн,tээбцване прнпл на 

ггзСктвkност варSУ йнгвавзенв ие gегуляиия гэб+нинз'ьа земи № ДПR- 

47 20 l

г.сэБшин.а к.лз аИлЪ - 

(? tлбрен каъастра.зен план със заплвеs № 1 О23г!993г. на кметя 

на обшината 

Одлбреи ПУП-ПР със заплвед Лk_ 1023/ 1993г. на кмета на 

лбщината и последнл изменен със эаплвеп№ 15f14/12.б9.2022г. 

на осмста на лбjпнивта 

Одлбрен ПУП-ПЗ със заплвед N 1504/12.09.2022г. на кметя на 

лбшинатв 

Гкицата да слвжи за: отдел ИУС 

Э~бв,7е.жкЧ: й .ne-.neu вfуигп ( п~иrаэлип чостто но V•пИците 

по пpcdxпricn ЛУП гr VЛН VlНапо 

Изработил 

Гъгласувал 



ОБLЦИНА КАЗАНЛЪК 

3АПО 4 .В Д N 2...~~
Казанлък, ..:~.r..~ .2022 г. 

На основание чл.129, ап.2 от ЗцТ и Решение №10 по Протокол №12 от 28.07.2022г. 

на Общински Експертен съвет по устройство на теритоgията с цел урегулиране на имоти 

и реализиране на стопанска инициатива 

ОДОБРЯВАМ: 

Проект за изменение на Подробен устройствен план в регулацията на село Дунавци 

състоящ се от: 

1. Изменение на план за улична регулация, с който: 

1.1 Заличава се улична регулация между осови точки:134-133-132-131; 

1.2.Заличава се улична регулация между осови точки: 128-129-130; 

1.3. Заличава се улична регулация между осови точки: 135-146; 
1.4. Заличава се улична регулация между осови точки: 127-128-131-135-136; 

2 ИзуТенение на план за gегулвция, с който: 

2. 1 За,зичават са кварта,zи 44,=I2 и 41 и с пpvМeНяr грднициге Hd квврга.,зи: 34,40 и 

43; 
2.2. СЭт YПII 1I-..за ©ензггностанция, газ станиия и произволствени и складови 

-[ейнос ти`' в кварг;зл 43 се о_ те :ая ньзв УТТ] 1_~ -=1м С-..:з ензиностзнция, гз мция и 

производствени и складови дейнпсти" в квартал 40; 

2.3. Обединяват се част от УПИ II -„за бензиностанция, газ етанция и производствени 

и складови дейности" в квартал 43 с УПИ: I, II и III в квартал 42; УПИ VII , VI -„за 

стопанска дейност" и VIII-„зa кантар" в квартал 44; УПИ I, II, III , IV и V-„за 

стопанска дейност`' в квартал 41; УПИ Iii-„зa стопанска дейност" в квартал 34; УПИ 

I, III, IV и V, -,,за стопанска дейност" в квартал 40 в едно с площите на отменената 

улична регулация по т.1 от заповедта в общ урегулиран поземлен имот VIII-460-„зa 

стопанска дейност" в променения квартал 40; 
2.4. УПИ IV за „стопанска дейност" в кв.42 приема нов комер УПИ Х-459-за 

,,стопанска дейност" в кв.40 във връзка с промените по т.1 и т.2 

3. План за застрояване за новообразувания УПИ VIII-460-„зa стопанска дейност" в 

променения квартал 40 и за УПИ IX--„за бензиностанция, газ станция и производствени 

и складови дейности" в квартал 40 с предвиждане за свободно ниско етажно 

застрояване с до 10м, до 70% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на 

интензивност и 3О°/о мин.площ за озеленяване. Неразделна част от заповедта са 

приложените чертежи. 



На основание чл.135. а.п. 3 от 3УТ , въз лснова ка постьпило заявление с BX.NO 1~R-
543-1#1/ 17.01.2022г от „тРОН"ЕООД ЕИК 12308337 и ..делта ЕООД ЕИК 8330рgг08 ,
представлявани от Неждет         Яшар и наличие на основания за изменение на пдана е
издадена Заповед № 1025; 24.06.2022г. на кмета на оощина Казанлък да се изработи проект
за изменение на ПУП на част от квартап 34, кв.40, кв.41, кв.42, кв.43 и кв.44 по п.гіана на
село Дунавци. Действащия към момента ПУП е одобрен с Решение №540/ 17.07.2003 г на
Общински съвет Казанлък. Съгласно ОУП на община Казанлък одоо"рен с Решение № 579

26 10.20 17г на общински съвет Казанлък имотите от бившия стопански двор на село
Дунавци попадат в зона Смф 1-„смесена многофункционална" и отреждането на
новообразуваните урегулираки имоти ке е_а дротиворечие със същия.

Съгласно чл.128, ал.3 и 5 от 3Ут, ПУП е обявен на заинтересованите лица и в
законоустановения срок не са получени възражения.

Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица при реда и условията
на АПК. 3аловедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването и в
Адvгинистративен съд С. . о.а. Жапбите ее подават чрез Община Казанлък.

ГAJQ3HA СТО
К~гет на Община



ПРОЕКТ за изменемие 

Hd iiiiмi i за.~i~;СТРGЯВАНЕ 

за уреfулиран пдззмлен ммот 111 в кв. 34, урегулирани поземлени 

имлтм 1 11, 111, 1V, V в кв. 41, урегулирани поземлени имдти 1. 11 111 в 

кв. 42, урегулирани поземлени имдти 1, 111, 1V, V в кв. 40, урегулирани 

поземлени имдти 1, 11 в кв. 43, урегулирани поземлени имдти V1-454, 
V11, V111 в кв.44, дбединени в урегулмрам поземлен имдт V111 u IX 

в кв.40 на с.Дунавцм, 
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арх. виолепа Бакунина 


