ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СТРАЛДЖА
Д О К Л А Д Н А

З А П И С К А

от
Атанас Киров - Кмет на Община Стралджа
на основание чл.134, ал.1 и правомощия по чл.124, ал.1 от ЗУТ
Относно: Изпълнение на Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021 г.
, по доклад с Вх.№ ДЗ-98/28.04.2021 г., с което Общински съвет на Община
Стралджа дава съгласие за стартиране на процедура за учредяване на
безвъзмездно право на строеж върху общински имот в полза на Министерство на
отбраната на Република България.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящата докладна е изготвена при следните мотиви:
С Протокол №33/10.08.2016 г. от заседание на Министерски съвет е
одобрен за изпълнение на територията на Република България, пакет от
способности CP 9А0401 Force Integration and Enhanced Training (FIET)
„Интегриране на силите и засилена подготовка“ по Програма на НАТО за
инвестиции в сигурността (NSIP). Проект 3TI31016 Provide Railhead Capability
„Осигуряване на железопътна способност“ на съществуваща железопътна рампа
на гара Зимница е част от Пакет от способности CP 9А0401. Проекта предвижда
изграждане на площадка за товарене -разтоварване на съюзни сили и разполагане
на тежки тактически и верижни превозни средства. Местоположението и е в
района на ж. п. гара Зимница в близост до изградената товарна железопътна
рампа за тежка верижна и колесна военна техника.
На база това решение на МС на РБ, МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА с писмо изх. № 21-38-488 от 26.04.2021г. се желае стартиране на
процедура по учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на
товаро-разтоварна рампа за тежка верижна и колесна техника.
С Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021 г. ,по доклад с Вх.№
ДЗ-98/28.04.2021 г. Общински съвет на Община Стралджа дава съгласие за

стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху
общински имот в полза на Министерство на отбраната на Република България.
По действащия ОУП на Община Стралджа ПИ № 30898.33.438 е
предвиден за пасище мера. Общинската администрация е стартирала процедура
за изпълнение С Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021г.
като е разделила ПИ № 30898.33.438 на две части с нови индетификатори. Часта
необходима за реализиране на Решението по Протокол №33/10.08.2016 г. от
заседание на Министерски съвет е получила № 30898.33.610. За да се смени
начина на трайно ползване на тази територия следва да се измени ОУП , което е
възможно де стане след Решение на Общински съвет съгласно правомощията му
по чл. 124, ал.1 от ЗУТ.
Общинска администрация счита, че предложението е целесъобразно
и законосъобразно и във връзка с това, предлагам, на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и правомощия по чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет да вземе
следното решение:
1. Допуска промяна на отреждане по ОУП Община Стралджа на част ПИ
№ 30898.33.438 / с нов идентификатор 30898.33.610 / от “ За пасище мера “ в “ За
товаро разтоварна рампа и паркинг “.

Атанас Киров
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