
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 50 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 7/31.03.2016 г. 
 

ОТНОСНО:Предложение за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане  
  на подземни:  
  - кабелно трасе 1KV от ВМНН стълб№16 на извод“А“-ПТТ“Песнопой“ до  

  УПИ II-за ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой;

  -външен водопровод за минерална вода от Сондаж №3 до УПИ II-за 
   ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой;  
  -уличен външен водопровод от съществуващ уличен водопровод ф80 до  

  УПИ II-за ваканционно селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой; 

   
  

ДОКЛАДВА: арх.Петър Ст. Гигов – Гл.архитект на община Калояново 

 
 

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    К А Л О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 
 
 т.1  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 във връзка с чл.59,ал.2 

от ЗУТ , чл.64 от Закона за  

Енергетиката и Решение XI от Протокол №03/07.03.2016 година на ЕСУТ при Община 
Калояново, Общински  
Съвет Калояново дава съгласие да се учреди:  

 
 т.1.1  Сервитутно право по смисъла на чл.64 от Закона за енергетиката (ЗЕ), 
определено и в съответствие с Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните 

обекти-чл.7,ал.1,т.1-приложение №1 за минималните размери на сервитутните зони за 

енергийните обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на 
електрическата енергия, в ПИ 000484 с площ от 0.401 дка;  в ПИ 000501 с площ от 
0.104 дка , в ПИ 000473 с площ от 0.014 дка , в ПИ 35523.31.126 с площ от 0.062 дка , в 
ПИ 35523.31.112 с площ от 0.020 дка , в ПИ 35523.31.115 с площ от 0.018 дка и в ПИ 

000475 с площ от 0.012 дка  в полза на Станислав Александров Димитров свързано с 
реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на подземно кабелно трасе  

1KV от ВМНН стълб№16 на извод“А“-ПТТ“Песнопой“ до УПИ II-за ваканционно 

селище, м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой с дължина на трасето – 131.20м.; 
  
 т.1.2  Сервитутно право по смисъла на ЗУТ и чл.58 от Наредба №7 за 
ПНУОВТУЗ за минималните размери на сервитутните зони за подземни водопроводи, 

 



в ПИ 000932 с площ от 0.274 дка;  в ПИ 000484 с площ от 0.204дка; ПИ 000501 с площ 
от 0.086 дка и в ПИ 000473 с площ от 0.067 дка в полза на Станислав Александров 

Димитров свързано с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на 
подземен външен водопровод за минерална вода от Сондаж №3 до УПИ II-за 

ваканционно селище,  м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой с дължина на трасето 
– 147.06м; 

 
 т.1.3  Сервитутно право по смисъла на ЗУТ и чл.58 от Наредба №7 за 
ПНУОВТУЗ за минималните размери на сервитутните зони за подземни водопроводи, 
в ПИ 000932 с площ от 0.241 дка;  в ПИ 000484 с площ от 0.209дка; ПИ 000501 с площ 

от 0.086 дка и в ПИ 000473 с площ от 0.069 дка в полза на Станислав Александров 

Димитров свързано с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на 
подземен външен водопровод за минерална вода от Сондаж №3 до УПИ II-за 

ваканционно селище,  м. “Карагьол“ по КВС на село Песнопой с дължина на трасето 
– 180.56м; 
 
 т.2 Определя срок от 1(една) година за валидност на предварителното 

съгласие до приключване на процедурата и влизане в сила на Подробния Устройствен 

План-Парцеларен План;  
 

 т.3 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, Общински 
съвет Калояново дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни 
права на Станислав Александров Димитров върху имотите по т.1 след влизане в сила 
на ПУП-ПП;  

 

 т.4  Станислав Александров Димитров да извърши за своя сметка 
процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване  на площадка (трасе) на обектите по т.1, а след 
влизане в сила на ПУП-ПП и учредяването на права по т.2 по ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ. 

 
  
т.5   Общински съвет възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на 

решението.       

  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

                / Младен Петров/ 
 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 17 

Гласували  поименно "за"  - 17, както следва: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържали се” 

 

1.  Младен Иванов Петров              „за“   

2. Петя Иванова Павлова „за“   

3. Христо Иванов Пищялов „за“   

4. Иван Борисов Бекиров „за“   

5. Франц Павлов Селимов „за“   



6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков „за“   

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков „за“   

11. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

12. Иван Йосифов Яков „за“   

13. Сафет Шабан Ахмед „за“   

14. Пламен Данчев Николов „за“   

15 Йорданка Димитрова Порязова „за“   

16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид „за“   

17. Павел Иванов Павлов „за“   

"Против"             - няма   
“въздържали се”              - няма 

 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

  /Йовка Якова/ 
 

 

 

 


