
Препис – извлечение! 

 

    

       Р Е Ш Е Н И Е  № 19  

       02.12.2015 г. 

      / Протокол № 3 / 
 

ОТНОСНО:  Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС  –  314 / 

20.11.2015 г. - разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ за външно електроприсъединяване и 

външно водозахранване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.28 по КК 

/кадастрална карта/ на  гр. Гурково за изграждане на обект : “За производствени и 

складови дейности – строителни материали”. 

   

 МОТИВИ: В Община Гурково е постъпило заявление с вх. № 

2980/18.11.2015г. от Христо Иванов Христов. Депозираното заявление, придружено от 

техническо задание  за проектиране е за разрешаване  изработването на проект за ПУП 

/подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура/ за външно електроприсъединяване и външно водозахранване на ПИ 

/поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.28 по КК /кадастрална карта/ на гр. Гурково, 

като се има предвид разпоредбите на чл. 124а ал.1 от ЗУТ. 

Поземленият имот се намира извън регулацията, в землището на гр. Гурково в 

местността „Бялкови ниви”. Той е с площ от 1 020 кв.м. и е с начин на трайно ползване 

„нива”. От югоизток и от югозапад граничи с полски пътища, а от другите две посоки 

граничи с други частни имоти – земеделски земи. В момента имота е празен, 

незастроен, не е свързан с ЕЛ и ВиК захранване.  

Необходимостта от изработването на ПУП - ПП /парцеларен план за елементите 

на техническата инфраструктура/ се налага от предстоящото инвестиционно намерение 

на възложителя за изграждане на обект : “За производствени и складови дейности – 

строителни материали” в собствения си имот и присъединяването му към 

електроразпределителното дружество „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – 

КЕЦ – Казанлък и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора – район 

Казанлък.  

Приложени са информация за  разработване на ПУП с изх. № 1120888326-

7696/28.07.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение” АД – КЕЦ Казанлък и 

писмо с изх. № 54/23.07.2015г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – район 

Казанлък. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.5 и чл. 124б ал.1 от Закона за 

устройство на територията,  Общински съвет - Гурково   

 

РЕШИ: 

  
1.Разрешава изработването на проект за ПУП /подробен устройствен план/ - ПП 

/парцеларен план за техническата инфраструктура/ - външно електроприсъединяване и  

 

 



 

външно водозахранване на ПИ /поземлен имот/ с идентификатор 18157.79.28 по КК 

/кадастрална карта/ на гр. Гурково. 

           2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя. 

           3.Проектът за ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура/ да бъде изработен и процедиран при 

спазване на действащата нормативна уредба. 

 

 

 

Участвали    в   поименно  гласуване  13 общ. съветници,    гласували  „за”   –  

13,      

     „против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                        / Димитър Атанасов Драчев / 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

                                        / Иванка Рачева – Генчева / 

 

 
 


