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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
 

 
З  А  П  О  В  Е  Д  

 
№ 436 

гр. Търговище, 23.11.2020 г. 
 

 
На основание чл. 124 а, aл. 3 и ал. 7, във връзка с чл. 124 б, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект 
за Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП-ПП с вх. №ТУ-1961-1 от 
20.11.2020 г. от инж. Ешреф Ешрефов – Кмет на Община Омуртаг  

 
Р  А  З  Р  Е  Ш  А  В  А  М :  

 
На община Омуртаг, ЕИК: 000875817, със седалище и адрес на управление: 

гр. Омуртаг, ул. „Александър Стамболийски“, №2а, представлявана от инж. Ешреф 
Ешрефов – Кмет на община Омуртаг, да възложи изработване на ПУП – 
Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии/ за обект: „Реконструкция на част от 
водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка от границата между област Търговище и 

област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг“, с териториален обхват: землищата 
на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево, община Омуртаг и 
землищата на с. Милино, с. Свирчево, с. Равно село, община Антоново, област 
Търговище. 

Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, с настоящето разрешение се одобрява 
Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на ПУП-Парцеларен план /План за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 
територии/ за обект: Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ в 
участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до 
НВ Омуртаг.  

Реконструкцията на съществуващ водопровод от водоснабдителна система 
„Кипилово“ се налага поради амортизацията му, която води до чести аварии, загуба 
на водата по трасето, режим на водоснабдяването на гр. Омуртаг и селата.  

Трасето на водопровода, определен за реконструкция, започва от поземлен 
имот с идентификатор 53535.202.273 на землище на гр. Омуртаг, с НТП „Водоем“, 
преминава през землища на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно,                
с. Птичево, с. Милино, с. Свирчево, с. Равно село и достига до поземлен имот с 
идентификатор 61251.11.28 от с. Равно село, с НТП „Дървопроизводителни горски 
площи“ на границата на между област Търговище и област Сливен. Дължината на 
трасето е 24557 л.м. 

Към заявлението са приложени: Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на 
ПУП-парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии/ за обект: Реконструкция на част от 
водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и 
област Сливен (шахта отток 44) до НВ Омуртаг, съставено от Възложителя Община 
Омуртаг; и Опорен план - Геодезическа снимка М1:1000 на същия обект, изработена 
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от „Гео Мап“ ЕООД, с ЕИК: 104612572, със седалище и адрес на управление: град 
Елена, ул. „Стоян Михайловски“ №15. 

Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от 
правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за 
устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за 

опазване на културното наследство, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на видовете територии и устройствени зони, Наредба № 8 
от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и други 
нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП. 

Възложителят да съгласува със заинтересованите централни и териториални 
администрации, общините Омуртаг и Антоново, специализираните контролни органи 

и експлоатационни дружества. 
Проектът на ПУП – Парцеларен план /План за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за Обект: 
„Реконструкция на част от водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка от границата 
между област Търговище и област Сливен /шахта отток 44/ до НВ „Омуртаг“, следва 
да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на 
територията на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, 
ал. 3, т. 1 от ЗУТ. 

На основание чл. 124 б, ал. 3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на 
интернет страницата на Областна администрация – област Търговище и да се 
изпрати до кметовете на община Омуртаг и на община Антоново за разгласяване по 
реда на чл. 124б, ал. 2 от същия закон.  

Заповедта да се изпрати на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за сведение, предвид разпоредбите на чл. 10 от Закона за водите.  

Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ. 
Неразделна част от настоящата заповед е Задание за проектиране на ПУП-

Парцеларен план /План за елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии/ за обект: Реконструкция на част от 
водопровода от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и 
област Сливен (шахта отток 44) до НВ Омуртаг. 
 

 

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ / П. / 

За Областен управител на област Търговище 

съгласно Заповед №413/06.11.2020 г.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7700 Търговище,ул. Стефан Караджа 2, тел.:+359 601 66 654, факс: +359601 66 654 

e-mail: oblast@tg.government.bg, oblast@elnics.com, www.tg.government.bg 

mailto:oblast@tg.government.bg
mailto:oblast@elnics.com

