
1-14. Относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПИ/ за трасе на 
газопроводно отклонение до производствена площадка на „Паралел“ -  ЕООД в поземлен имот 

ПИ 65927.518.2 по кадастрална карта на землище гр. Севлиево.

Уважаеми общински съветници,

С решение № 065 от 23.04.2013г. Общинският съвет Севлиево е дал съгласие за изработ
ване на подробен устройствен план /ПУП/ - /ПП/ парцеларен план за трасе на газопроводно 
отклонение от съществуващ разпределителен газопровод в ЖК „Митко Палаузов“ до ПИ 
65927.518.2 - произодствена площадка на „Паралел“ ЕООД в землището на гр. Севлиево. С 
писмо изх. № 94.544/20.08.2013г. на Кмета на община Севлиево е изразено предварително 
съгласие за преминаване на трасето през полски пътища: ПИ65927.130.271, ПИ65927.130.57,
65927.79.76 и ПИ 65927.79.70 -  публична общинска собственост с обща дължина 1081м.

Проектното трасе е утвърдено с Решение № К 33 - 23 от 04.12.2013г. на Комисията за
земеделските земи към МЗХ гр. София.

С протокол № 1 от 22.01.2014г. на Общинския експертен съвет по устройство на тери
торията е приет изготвения проект. В едномесечния срок от публикуване в „Държавен вестник“ 
бр.11 от 07.02.2014г. няма постъпили възражения.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет гр. Севлиево да вземе следното

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

трация и ЧЛ.129 ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ, решение № 065 от 
23.04.2013г. на Общинския съвет Севлиево, решение № КЗЗ - 23 от 04.12.2013г. на Комисията за 
земеделските земи към МЗХ, гр. София и протокол № 1/ 22.01.2014г. на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията. Общинският съвет -  Севлиево:

ОДОБРЯВА :

Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасе на газопроводно 
отклонение до производствена площадка на „Паралел“ ЕООД в ПИ 65927.518.2 по кадастрална 
карта на землище гр. Севлиево.

Газопроводното отклонение започва от съществуващ разпределителен газопровод в ЖК 
„Митко Палаузов“, преминава през полски пътища: ПИ 65927.130.271, ПИ65927.130.57, 65927.
79.76 и ПИ 65927.79.70 -  публична общинска собственост, достигайки до ПИ 65927.518.2- 
произодствена площадка на „Паралел“ ЕООД в землището на гр. Севлиево.

Общата дължина на трасето е 1081м. и сервитут спрямо оста на трасето -  1.00м.
Неразделна част от настоящото решение е ПУП -  парцеларен план /ПП/ за трасе на газо

проводно отклонение до ПИ 65927.518.2 - производствена площадка на „Паралел“ -  ЕООД в 
землището на гр. Севлиево.

До
Общински съвет -
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на община Севлиево

Кмет:
ДГ/ /д-р Иван Иванов/



ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
! ОТ съществуващ разпределителен газопровод в ж.к. "Митко Палаузов", гр, 
адкз на "Паралел" ЕООД 8 ПИ 65827.518.2 по КККР на гр. Севлиево
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