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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 114 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

28.04.2020 г. с Протокол № 8 
 

  ОТНОСНО: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен 

план – Парцеларен план- ( ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на 

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“, приемане на Техническо здание по 

чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица- проект във връзка с чл.135 ал.2 от 

ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през 

следните имоти общинска собственост 51648.27.151; 51648.27.152; 51648.27.218; 

51648.27.219, 51648.48.110  

Мотиви: 
  В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 12-00-68/21.04.2020 г. и 

вх.№ 12-00-70/21.04.2020 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 и главния архитект на община Николаево, обл. Стара Загора. 

Заявленията са с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП- парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за обект: „Оптична свързаност на територията на община 

Николаево“ и предварително разрешение за право на преминаване през общински 

имоти. Представено е Техническо задание за одобрение по чл.125 от ЗУТ, което 

предлага вариант на трасе за проектиране на подземна оптична кабелна линия за частта 

през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута. 

Трасето на подземната оптичната кабелна линия преминава през следните имоти с 

идентификатори по КК на гр. Николаево: 

-  51648.27.22- водно течение, река, държавна частна собственост; 

- 51648.27.151 - за селскостопански, горски,ведомствен път – общинска 

публична собственост; 

- 51648.27.152- за селскостопански, горски,ведомствен път – общинска 

публична собственост; 

- 51648.27.218- изоставена орна земя, общинска частна собственост; 

- 51648.27.219- изоставена орна земя – стопнисвана от общината ; 

- 51648.48.82- за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична 

собственост 

- 51648.48.110- за селскостопански, горски,ведомствен път – общинска 

публична собственост; 

- 51648.501.1061 – за второстепенна улица, общинска публична собственост; 

Параметри на трасето: Парцеларен план, обща дължина 968,37 м и обща площ на 

сервитута 386,53 по КККР на гр.Николаево. Трасе на оптична кабелна линия с начална 

точка (т.№1) - границата на землището на град Николаево до крайна точка –

съществуващ стълб в урбанизирана територия № 40 от ел.мрежа на гр.Николаево  

през имоти с идентификатори по КК на гр.Николаево: 51648.27.22; 51648.27.151; 

51648.27.152; 51648.27.218; 51648.27.219, 51648.48.82; 51648.48.110 и 

51648.501.1061. Инвестиционното предложение е съгласувано с РИОСВ Стара 
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Загора с писмо изх.№ КОС-01-843(1) от 24.02.2020 г. със становище, че няма 

вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата на 

„Натура  2000“. ИП предвижда изграждане на връзка с оптичен кабел между 

населените места гр. Гурково и гр. Николаево. 

 

  Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ в изпълнение на правомощията 

по чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.29 от Закона за опазване на 

земеделските земи /ЗОЗЗ/ и чл. 30, ал.3 от Правилника за прилагане на земеделските 

земи /ППЗОЗЗ/, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

1.Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен 

план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на 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“. Проекта да се изработи в обем и съдържание, 

съгласно Наредба № 8 /14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове и в съответствие със заданието по чл.125 от ЗУТ. 

 

2.Одобрява Техническо задание за изработване на ПУП - ПП за имоти с 

идентификатори по КК на гр. Николаево: 51648.27.151; 51648.27.152; 51648.27.218; 

51648.27.219, 51648.48.110 по т.1 от настоящето решение съгласно приложеното 

задание към докладната записка. 

 

3.Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптична кабелна линия с 

начална точка (т.№1) - границата на землището на град Николаево до крайна точка –

съществуващ стълб в урбанизирана територия № 40 от ел.мрежа на гр. Николаево  

през имоти с идентификатори по КК на гр. Николаево 51648.27.151; 51648.27.152; 

51648.27.218; 51648.27.219, 51648.48.110 при следните параметри: 

3.1.Трасето на оптичната кабелна линия с дължина 968,37 м преминава през имоти 

държавна собственост с идентификатори 51648.27.22- водно течение, река държавна 

частна собственост и 51648.48.82 - за път от републиканската пътна мрежа, 

държавна публична собственост 

3.2. Определя срок на предварителното съгласие – 2 години от влизането му в 

сила. 

4.Възложителя да извърши за своя сметка всички необходими процедури по ЗОЗЗ 

и съгласувания. 

 

5.Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, 

ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване на основание 

чл.124б ал.4 от същия закон. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

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. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

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 13 гласа, от които „за“ - 13, 

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


