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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 229 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.04.2021 г. с Протокол № 22 
 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП парцеларен план (ПУП-ПП) извън 

границите на урбанизираните територии и селищните образувания за линеен обект за 

елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 968,37 м и 

Специализиран план –схема с обща дължина 9,92 м за обект :„Оптична свързаност на 

територията на община Николаево“  

  

  Мотиви: 

  В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 12-00-53#1/02.04.2021 г. 

от „Евроекспрес“ ООД с ЕИК 123685361, със седалище и адрес на управление гр. Стара 

Загора, ул. „Ген. Столетов“№ 143 ет.2 офис с управител Петко Михов, до кмета на 

община Николаево, обл. Стара Загора. Заявлението е за одобряване на ПУП-ПП-

(парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии и селищните образувания за обект: „Оптична свързаност на 

територията на община Николаево“.    

Проекта е разрешен за изработване с Решение № 114/28.04.2020 г. с Протокол 

№8 на Общински съвет Николаево, влязло в сила на 22.05.2020 г., с което решение е 

одобрено и Техническо задание по чл.125 ЗУТ за обхвата на парцеларния план. 

Изработеният проект е съгласуван и са представени писма от следните институции:  

Положително становище от РИОСВ Стара Загора изх.№ КОС-01-843(1)/24.02.2020 г.; 

Съгласуван проект от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив с 

изх.№ ПУ-07-51(1) /28.08.2020 г.; Протокол за съгласуване на проект от 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД №69/09.09.2020 г.; Съгласувателно писмо от „В и К“ 

ЕООД Стара Загора с изх.№ СП-671/24.08.2020 г.; Становище, че проекта отговаря на 

изискванията на ПБ съгласно Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП от РСПБЗН Гурково с 

рег.№ 742700-65/30.09.2020 г.; Разрешение за специално ползване на пътищата чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ № РСМП-43/05.04.2021 г.; Съгласуван проект от Областно 

пътно управление Стара Загора на 05.04.2021 г. с изх.№ 53-00-3198/05.04.2021 г.; 

Съгласувателно становище № 288/10.09.2020 г. от „Ситигаз България“ ЕАД София; 

Заповед № 12-00-37/25.09.2020 г. от ИА на Железопътна администрация за съгласуване 

на проекта . 

  Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на Общински 

експертен съвет с протокол от 05.04.2021 г. с Решение № 1 /05.04.2021 г.  и предлага на 

компетентния орган да одобри парцеларния план за обект: „Оптична свързаност на 

територията на община Николаево“. Съгласно чл.129 ал.1 ЗУТ подробният устройствен 

план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината след 

приемането на проекта за ПУП от експертен съвет.    

 

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.11, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет-Николаево  
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Р Е Ш И: 
 

 

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ 

извън границите на урбанизираната територия и селищните образувания на линеен 

обект за елементи на техническата инфраструктура: „Оптична свързаност на 

територията на община Николаево“, с трасе обща дължина 968,37 м и обща площ на 

сервитута 386,53 кв.м. по КККР на гр. Николаево и Специализиран план –схема с обща 

дължина 9,92 м и площ на сервитута3,96 кв.м. 

 

 

2.Настоящето решение да се изпрати областен управител гр. Стара Загора и за 

обнародване в „Държавен вестник“ в седем дневен срок от приемането му. 

 

 
 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов отсъства     

3. Захари Колев Захариев отсъства   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова отсъства   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 

 

 

 


