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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
О б л а с т е н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  С т а р а  З а г о р а   

 
 

ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО  

НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 20.11.2014 г. 

 

Днес 20.11.2014 г. в гр. Стара Загора, Областният експертен съвет по устройство на 
територията, действащ на основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, чл. 4, ал. 2, 
чл. 6, ал. 2 и ал. 4, чл. 150, ал. 6, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 и чл.145, ал. 2, т. 1 от  Закона 
за устройство на територията и Заповед № ДС-ЗД-368 от 17.11.2014 г. на Областния 
управител на област Стара Загора проведе заседание, на което разгледа: 

 
Kомплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват: 
 
1. Парцеларен и трасировъчен план;  
2. Работен проект  
за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел 

развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством 
изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ 
инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на 
оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета 
„Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”,  

с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи”  със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. 
Гурко" № 6, БУЛСТАТ 131516795, представлявана от Красимир Симонски – 
Изпълнителен директор. 

Проектът е разработен на територията на община Стара Загора, община Казанлък, 
община Мъглиж, община Павел баня и община Братя Даскалови, област Стара Загора. 

Обектът е категория III , съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от Закона за 
устройство на територията и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата 
на видовете строежи. 

Проектанти по представените части на комплексния проект за инвестиционна 
инициатива:  
Част: „Геодезия”, Парцеларен и трасировъчен план – инж. Румен Иванов Съртонев - 
лиценз за пълна проектантска правоспособност регистрационен № 06744 на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/; 
Част: „Технологична”  – инж. Веселин Маринов Маринов – лиценз за пълна проектантска 
правоспособност регистрационен № 09038 на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране /КИИП/; 
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Част: „Конструктивна”  – инж. Илко Желязков Аврамов - лиценз за пълна проектантска 
правоспособност регистрационен № 04643 на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране /КИИП/; 
Част: „Пожарна безопасност”  – инж. Веселин Маринов Маринов – лиценз за пълна 
проектантска правоспособност регистрационен № 09038 на Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране /КИИП/; 
Част: „Временна организация и безопасност на движението”   – инж. Мария Петрова 
Трифонова – лиценз за пълна проектантска правоспособност регистрационен № 06711 на 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/; 
Част: „План за безопасност и здраве” - инж. Веселин Маринов Маринов – лиценз за 
пълна проектантска правоспособност регистрационен № 09038 на Камарата на инженерите 
в инвестиционното проектиране /КИИП/; 
Част: „ПОИС”- инж. Веселин Маринов Маринов – лиценз за пълна проектантска 
правоспособност регистрационен № 09038 на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране /КИИП/. 
  

Съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ е представен Комплексен доклад за оценка на 
съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвена от консултанта 
на проекта: ”ДАРИС” ООД,  със седалище и адрес на управление в гр.София 1000, ул. „22-
ри септември” 12-14, вх. Б, ет. 5, с ЕИК 130125861, управлявано и представлявано от 
Божидар Динков Давидов и Снежана Стефанова Давидова заедно и поотделно, 
притежаващо Удостоверение № РК-0283/12.09.2014 г., издадено от Министерство на 
инвестиционното проектиране, Дирекция за национален строителен контрол, валидно до 
12.09.2019 г. Доклада е със заключение, че представената проектна документация за 
обекта съответства на правилата и нормативите по устройство на територията и на 
съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и може да бъде 
съгласуван и одобрен от съответната одобряваща администрация. 

Съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗУТ са приложени: 

За оптично кабелно трасе Стара Загора – Братя Даскалови 

1. МТИТС-ИА ЕСМИС – Споразумение за сътрудничество, № 31/30.03.2012 г. с 
Община Братя Даскалови, представлявана от Иван Стоянов Танев – Кмет; 

2. ОА Стара Загора – Заповед на основание чл.124а, ал.3; чл.124б, ал.1; чл.150, ал.1 
и ал.2 от ЗУТ, № ДС-ЗД-105/25.03.2014 г.; 

3. МОСВ-РИОСВ – Не е необходимо решение от ОВОС, изх. № КОС-01-
1008/20.03.2014 г.; 

4. VIVACOM/БТК ЕАД - Удостоверение за ползване на канална мрежа; 
5. VIVACOM/БТК ЕАД – Становище за съгласуване, № 95-И-131/05.08.2014 г.; 
6. EVN – Съгласува проект, № 7345/21.06.2014 г.; 
7. ВиК ЕООД - Стара Загора - Съгласува проект, № ЦУ-1258-1/27.06.2014 г.; 
8. МВР-ОД на МВР-Ст.Загора, Сектор “Пътна полиция“ – Становище за 

съгласуване № 39965/12.08.2014 г.; 
9. ОУ ПБЗН - Стара Загора – Съгласува проект, № 212-00-212, Екз.2/15.07.2014 г.; 
10. Овергаз Изток - Съгласува проект, № ОИ-3-370/26.06.2014 г.; 
11. ОПУ Стара Загора – Разрешение за спец. ползване на пътя, №РСПП-

7/03.09.2014г.; 
12. ОПУ Стара Загора – Протокол за съгласуване в обхват път III-608, III-6602, III-

5603, № 24-00-133/03.09.2014 г.; 
13. Министерство на здравеопазването – РЗИ – Съгласува проект за общ ПУП, № 

АУ-1817/ 27.10.2014 г.; 
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14. Общински съвет - Братя Даскалови – Решение за предоставяне на помещение № 
160/ 24.07.2012 г.; 

15. Община Братя Даскалови – Протокол на ЕСУТ за съгласуване на проект 
№7/23.09.2014г.; 

16. Община Братя Даскалови – Съгласува ПУП и РП, № 06-24-102/24.09.2014г;. 
17. Общински съвет - Братя Даскалови – Решение за учредяване на сервитути  № 

531 по Протокол № 47 от 27.10.2014 г.; 
18.   Община Стара Загора –Протокол № 40/ 08.10.2014 на ЕСУТ, Решение № 1542, 

по Протокол 37/30.10.2014; 
19.   МЗХ, Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора – Решение № 7/  

24.10.2014 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ; 
20. Съгласувателно писмо изх. № 1952/20.11.2014 г. от „Напоителни системи” ЕАД, 

клон „Горна Тунджа” – Стара Загора; 
21. Протокол за проверка и приемане в ИКАР от 13.10.2014г от СГКК – Стара Загора. 
 

За оптично кабелно трасе Стара Загора – Павел баня 
 

1. МТИТС-ИА ЕСМИС – Споразумение за сътрудничество от 11.05.2012 г. с 
Община Павел баня, представлявана от Станимир Христов Радевски – Кмет; 

2. Общински съвет Павел баня - Решение за предоставяне на помещение, № 221/ 
26.07.2012 по Протокол № 14: 

3. ОА Стара Загора – Заповед на основание чл.124а, ал.3; чл.124б, ал.1; чл.150, ал.1 
и ал.2 от ЗУТ, № ДС-ЗД-105/ 25.03.2014 г.; 

4. МОСВ-РИОСВ – Не е необходимо решение от ОВОС, изх. № КОС-01-
1008/20.03.2014 г.; 

5. ДП НКЖИ - Регионално поделение „Енергосекция“- Пловдив – Становище не 
възразява пресичане на жп линия, № 2441/09.09.2014 г.; 

6.  ДП НКЖИ - Железопътна секция Пловдив – Становище за пресичане на жп 
линия, № 2448/10.09.2014 г.; 

7. ДП НКЖИ – Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – Становище 
положително, № 2028/11.09.2014 г.; 

8. ДП НКЖИ – Съгласува проекта, № ЖИ-29667/30.09.2014 г.; 
9. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – Заповед съгласува 

проект, № 12-05-75/08.10.2014 г.; 
10. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 

Заповед за разрешение, № РД-08-565/13.10.2014 г. 
11. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – Уведомление за 

издадени заповеди, № 12-05-75/13.10.2014 г.; 
12. EVN – КЕЦ КАЗАНЛЪК - Съгласува проект с Протокол № 235/15.07.2014 г. 
13. VIVACOM/ БТК ЕАД – Становище за съгласуване, № 95-И-132/05.08.2014 г.; 
14. МВР-ОД на МВР - Ст.Загора, Сектор “Пътна полиция“ – Становище за 

съгласуване № 39938/11.08.2014 г.; 
15. ВиК ЕООД-Стара Загора - Съгласува проект, № ЦУ-1258/27.06.2014 г.; 
16. Овергаз Изток - Съгласува проект, № ОИ-3-371/26.06.2014 г. 
17. ОУ ПБЗН-Стара Загора – Съгласува проект, № 212-00-211, Екз.2/15.07.2014 г.; 
18. VIVACOM/БТК ЕАД - Удостоверение за ползване на канална мрежа.; 
19. ОПУ Стара Загора – Протокол за съгласуване в обхват път III-5008, III-5007 , 

№24-00-134/02.09.2014 г.; 
20. ОПУ Стара Загора – Разрешение за спец.ползване на пътя, № РСПП-

8/03.09.2014 г.; 
21. ОПУ Стара Загора – Разрешение за спец.ползване на пътя, №РСПП-

113/24.09.2014г.; 
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22. Министерство на здравеопазването – РЗИ – Съгласува проект за общ ПУП, № 
АУ-1748/13.10.2014 г.; 

23. Исторически музей „Искра“ – гр. Казанлък – Становище съгласува преминаване 
през имот, № 59/10.10.2014 г.; 

24. Община Казанлък – ЕСУТ – Съгласува ПУП, Протокол № 20/16.10.2014 г.; 
25. Община Павел баня – ЕСУТ – Решение № 07 от Протокол № 10/14.10.2014 г.; 
26. Община Мъглиж – ЕСУТ - Съгласува ПУП, Извадка от Протокол № 

7/16.10.2014 г. 
27. Общински съвет Казанлък – Решение № 1133/22.10.2014 г.по Протокол № 55; 
28. Община Стара Загора –Протокол № 40/ 08.10.2014 на ЕСУТ, Решение № 1542, 

по Протокол 37/30.10.2014; 
29. Общински съвет Павел баня – Решение № 796 по Протокол 49/31.10.2014г.; 
30. Общински съвет Мъглиж – Решение 688 от 30.10.2014 г. 
31. МЗХ, Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора – Решение 

№7/24.10.2014 г на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ; 
32. ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора“ – Становище № 

2387/12.11.2014г.; 
33. Съгласувателно писмо изх. № 1951/20.11.2014 г. от „Напоителни системи” ЕАД, 

клон „Горна Тунджа” – Стара Загора. 
34. Протокол за проверка и приемане в ИКАР от 29.09.2014г от СГКК – Стара Загора 

 
След разглеждане и обсъждане на проекта, ОЕСУТ взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

По т. 1 от дневния ред: 

Предлага на Областния управител да ОДОБРИ: Kомплексен проект за 
инвестиционна инициатива в следния обхват: 

 
1. Парцеларен и трасировъчен план ;  
2. Работен проект  
за обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел 

развитие на високоскоростен широколентов достъп в България, посредством 
изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ 
инфраструктура, подобект „Обособена позиция № 2: Проектиране и изграждане на 
оптични кабелни трасета в регион Южна България”, Област Стара Загора за трасета 
„Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови” ,  
с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи”  със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ген. Й. В. 
Гурко" № 6, БУЛСТАТ 131516795, представлявана от Красимир Симонски – 
Изпълнителен директор, след съгласуване на проекта с КЕЦ „Загоре” и КЕЦ „Стара 
Загора”. 
 

Заседанието на ОЕСУТ започна в 1030 часа и приключи в 1110 часа. 

 Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЕСУТ:  

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ АКРРДС: …………...……....... 

     Ивилина Станева 


