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ПРОТОКОЛ 15 ОТ ОЕСУТ
Днес,12.04.2022 г.,се проведе заседание на ОЕСУТ в следния състав:

Председател

Главен архитект на Община Благоевградарх.Любомир Огорелков
Членове
урб.Стела Лишкова Директор на дирекция АУП
Петър Калпачки Началник -отдел ИПКС
инж. Любима Гошева Началник -отдел КРЗ
Румяна Чорбаджийска Началник -отдел ОС
Валентина Спасова Главен юрисконсулт в отдел ПНО

определен със Заповед 121-ЧР/14.03.2022
г. на Кмета на Община Благоевград

инж.Ивайло Тодоров

арх.Лъчезар Сагрев Представител на САБ
арх.Мария Сакелариева-Манова Представител на КАБ
инсп. Атанас Атанасов Представител на РДПБЗН
инж. Даниела Павлова Представител на КИИП
инж. Пламен Бегъмов Представител на КИИП
инж. Миглена Харалампиева Представител на РИОСВ
д-р Мария Станчева Представител на РЗИ
Технически секретар
Диана Георгиева Младши експерт АОАП

1. Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на Разрешение за строеж за„Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ XXIX-181, кв. 5 по плана на с. Церово, общ.Благоевград - ново ниско свободно застрояване, заявление с вх. АСК-0108В-18/07.04.2022 г. от Миглена Алексиева Сердарова.
Докладва: Мария Мицева
Решение:Ще се произнесе, след отстраняване на следните забележки:• Инвестиционният проект да съответства на площите, описани в договора за ОПС• Да се представи проект по част Пожарна безопасност
• Проектите по част ВП и част Архитектура да се приведат в съответствие
• В част Конструкции да се представят изчисления за земетръс

2.Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот сидентификатор 57159.60.4, местност „Под междата" по кадастралната карта на с.Покровник , общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „запроизводствено-складова дейност, автосервиз и обществено обслужване", устройственазона - "Пп"; Н до 10.00 м; Кинт. - 2.5; П застр. - максимум 60%; П озел. - минимум 20 %,заявление с вх. АП-0107-58/04.04.2022 г. от „Владимир Николов-АН" ЕООД,



представлявано от Владимир Василев Николов, чрез пълномощник Благой Иванов
Костурков.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

3. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 57159.59.9, местност „Под междата" по кадастралната карта на с.
Покровник, общ . Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за
производствено-складова дейност, автосервиз и обществено обслужване", устройствена
зона - "Пп"; Н до 10.00 м; Кинт. - 2.5; П застр. - максимум 60 %; П озел. - минимум 20 %,
заявление с вх. АП-0107-59/04.04.2022 г. от „Владимир Николов-АН" ЕООД,
представлявано от Владимир Василев Николов, чрез пълномощник Благой Иванов
Костурков.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

4. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 57159.59.12, местност „Под междата" по кадастралната карта на с.
Покровник, общ . Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за търговско-
складова дейност и автосервиз", устройствена зона - "Пп"; Н до 10.00 м; Кинт.- 2.5; П застр.
- максимум 60 %; П озел. - минимум 20 %, заявление с вх. АП-0107-61/04.04.2022 г. от
Благой Иванов Костурков и Калина Кирилова Костуркова.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

5. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 57159.59.5, местност „Под междата" по кадастралната карта на с.
Покровник, общ . Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за търговско-
складова дейност", устройствена зона - "Пп"; Н до 10.00м; Кинт. - 2.5; П застр. - максимум
60 %; П озел. - минимум 20 %, заявление с вх. АП-0107-62/04.04.2022 г. от Благой
Иванов Костурков и Светослав Иванов Костурков.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение:Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

6. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване
(ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.41, местност „Кури дере - Ш.22" по кадастралната
карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за складове, офиси и
жилищно строителство", устройствена зона - "Смф1"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.5; П застр. -
максимум 50 %; П озел. - минимум 30 %, заявление с вх. АП-0120А-26/04.04.2022 г. от
Лидия Бориславова Джаджарова.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ

7. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград,
одобрен с Решение 27 по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет -
Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.102, местност „Айдаровско дере" по
кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена
устройствена зона „Пп" с устройствени показатели: Н до 10.00 м; Кинт - 2.5; П застр. -
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максимум 60 %; П озел.- минимум 20%, заявление с вх. 3-00-111/04.04.2022 г. от СтоянКрумов Георгиев.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Потвърждава Решение 4 по Протокол 11 от 15.03.2022 г. на ОЕСУТ ипредлага на Кмета да внесе предложение до ОБС, относно неразрешаване изработване
на проект за изменение на ОУП на община Благоевград

8. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
51.1по плана на новообразуваните имоти, местност „Вировете", землище на с. Делвино,

общ . Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за жилищно строителство",
устройствена зона - "Жм"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.2; П застр. - максимум 60 %; П озел. -
минимум 40 %, заявление с вх. АП-0107-54/31.03.2022 г. от Росен Димитров Узунов и
Албена Иванова Узунова.
Докладва: Мирослава Нонова-Ерделска
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

9. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 04279.57.3, местност „Авганцов чифлик - Ш.72" по кадастралната карта на
Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за жилищно строителство",
устройствена зона - "Смф1"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.5; П застр. - максимум 50 %; П озел. -
минимум 30%, заявление с вх. АП-0107-56/01.04.2022 г. от Румен Искрев Зашев.
Докладва: Мирослава Конова-Ерделска
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

10. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 57159.300.927, местност „Крушата", землище на с. Покровник, общ .
Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за жилищно строителство",
устройствена зона - "Жм"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.2; П застр. - максимум 60 %; П озел. -
минимум 40 %, заявление с вх. АП-0107-64/05.04.2022 г. от Георги Иванов Бисеров.
Докладва: Мирослава Конова-Ерделска
Решение: Ще се произнесе, след отстраняване на следните забележки:
• ПУП-ПЗ да се изработи върху специализирана кадастрална карта и съгласно Решение
493 по Протокол 21/23.12.2016 г. на Общински съвет Благоевград
• Да се представят съгласувани ЧЕЗ и ВиК схеми
• Да се представи становище от „Напоителни системи" ЕАД- Благоевград
• Да се представи специализирана кадастрална карта

11. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 62699.24.20, местност „Амитица" по кадастралната карта на с. Рилци,
общ .Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за жилищно строителство",
устройствена зона - "Жм"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.2; П застр. - максимум 60 %; П озел. -
минимум 40%, заявление с вх. АП-0107-51/31.03.2022 г. от Даниела Германова Илиева.
Докладва: Мирослава Конова-Ерделска
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ, след представяне на
съгласувана ВиК схема

12. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград,
одобрен с Решение 27 по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет -
Благоевград, за имот с идентификатор 57159.213.787, местност „Валого" по кадастралната
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карта на с. Покровник, общ . Благоевград, за поправка на явна фактическа грешка с целпредвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм" с устройственипоказатели: Н до 10.00 м; Кинт - 1.2; П застр. - максимум 40 %; П озел. - минимум 40 %,заявление с вх. АП-0120Б-15/06.04.2022 г. от „БРАВО 60" ЕООД, с управител ИлияГеоргиев Узунов.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложениедо ОБС, относно разрешаване изработване на проект на изменение на ОУП на общинаБлагоевград

13. Одобряване във връзка с чл. 135а от ЗУТ на Подробен устройствен план (ПУП) -изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за имот с 77.2486, местност „Габеро" поплана на новообразуваните имоти на с. Рилци, общ . Благоевград с цел образуване на дваброя нови имоти с проектни 77.2492 и 77.2493, местност „Габеро" по плана нановообразуваните имоти на с. Рилци, общ . Благоевград с предназначение „за жилищно
строителство" - ново ниско свободно жилищно застрояване; спец. парам. - паркиране в
имотите, устройствена зона - "Жм"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.2; П застр. - максимум 60 %; П
озел. - минимум 40 %, заявление с вх. АП-0107-63/05.04.2022 г. от Кирил Василев
Костадинов.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПЗ, във връзка с чл. 135а от ЗУТ, след вписване на
всички собственици в заявлението и след представяне на документи за собственост

14. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград
одобрен с Решение 27 по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет -
Благоевград за имот с идентификатор 47370.11.89, местност „Юручката нива" по
кадастралната карта на с. Марулево, общ . Благоевград с цел предвиждане на предимно-
производствена устройствена зона „Пп" с устройствени показатели: Н до 10.00м; Кинт - 2.5;
П застр. - максимум 60 %; П озел.- минимум 20 %, заявление с вх. 3-00-124/06.04.2022
г. от „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС"ООД, с управител Георги Благоев Пандурски.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Потвърждава Решение 8 по Протокол 11/15.03.2022 г. на ОЕСУТ и
предлага на Кмета да внесе предложение до ОБС, относно неразрешаване изработване
на проект за изменение на ОУП на община Благоевград

15. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за
застрояване (ИПЗ) за имоти с идентификатори 04279.35.38, 04279.35.39 и 04279.35.44,
местност „Герено-БКС" по кадастралната карта на Благоевград с цел обединение в нов
имот с проектен идентификатор 04279.39.53 и смяна предназначението от „за жилищно
строителство" в „за складове за промишлени стоки, автосервиз, магазин с шоурум и кафе",
устройствена зона - "Смф1"; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.5; П застр. - максимум 50 %; П озел. -
минимум 30 %, ново свободно застрояване, заявление с вх. АП-0107-14/27.01.2022 г. от
„Техногрупб" ООД с управител Емил Славчов Георгиев.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПЗ

16. Одобряване във връзка с чл. 135а от ЗУТ на Подробен устройствен план (ПУП) -
изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XV-602.443, кв. 9 по плана на IV-ти
микрорайон, Благоевград за имот с идентификатор 04279.603.443 по кадастралната карта
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на Благоевград, за привеждане на устройствената зона и устройотвените показатели в
съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, одобрен с Решение
27 по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград - ново средно
свободно жилищно застрояване; Устройствена зона - "Жс"; Н до 15.00 м; Кинт. - 2.0; П
застр. - максимум 70 %; П озел. - минимум 30 %, заявление с вх. АП-0107-36/02.03.2022
г. от Асен Стойнев Стойчев и Ивайло Василев Иванов.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПЗ, във връзка с чл. 135а от ЗУТ

17. Одобряване във връзка с чл. 135а от ЗУТ на Подробен устройствен план (ПУП):
• Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за имот с идентификатор 04279.116.63,
местност „Пенков чифлик
предназначение „за ниско жилищно застрояване", с цел образуване на 2 (два броя) нови
имота с идентификатори 04279.116.114 и 04279.116.115 с предназначение „за ново ниско
свободно жилищно застрояване";
• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани имоти с идентификатори 04279.116.114 и
04279.116.115, местност „Пенков чифлик - Ш.39" по кадастралната карта на Благоевград с
предназначение „за ново ниско свободно жилищно застрояване", устройствена зона -
"Жм1"; Н до 8.00 м; Кинт. - 0.9; П застр. - максимум 40 %; П озел. - минимум 40 %,
заявление с вх. АП-0107-65/06.04.2022 г. от Атанас Енчев Лазаров и Тодор Димитров
Славев.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПЗ, във връзка с чл. 135а от ЗУТ

Ш.39" по кадастралната карта на Благоевград, с

18. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ
следните самостоятелни части:
• Изменение на работен устройствен план (РУП) за ново средно свързано застрояване
между УПИ VIII-608.144, кв. 191а по плана на кв. „Грамада", Благоевград, имот с
идентификатор 04279.608.144 по кадастралната карта на Благоевград; УПИ XIV-
608.143,608.144, кв. 191а по плана на кв. „Грамада", Благоевград, имот с идентификатор
04279.608.143 по кадастралната карта на Благоевград и УПИ 1Х-4110,4111, кв. 191а по плана
на кв. „Грамада", Благоевград, имотс идентификатор 04279.608.139 по кадастралната карта
на Благоевград, с цел изменение размера на предвиденото застрояване към УПИ XIV-
608.143,608.144 от 6.50 м. на 5.85 м. и запазване на кота корниз 376.86, 377.00, 377.34 и
кота било 381.90, 381.27 по силует „север"; кота корниз 377.34, 376.89, 377.65 и кота било
381.27, 381.90 по силует „юг" и кота корниз 377.00, 377.34, 376.89 и кота било 381.39 по
силует „запад", предвидени по РУП, одобрен със Заповед 1379/05.11.2019 г. на
Заместник-кмета по строителство и сигурност на Община Благоевград, оправомощен със
Заповед 1206/09.10.2017 г. на Кмета на Община Благоевград.
• Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ VIII-608.144 в кв. 191а по плана на кв.
„Грамада", Благоевград, имот с идентификатор 04279.608.144 по кадастралната карта на
Благоевград - средно жилищно застрояване, свързано с УПИ XIV-608.143,608.144, кв. 191а
по плана на кв. „Грамада", Благоевград, заявление с вх. АСК-0123-4/31.03.2022 г. от
Кирчо Иванов Йовчев.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема да се одобри изменение на РУП като част от КПИИ, след представяне
на становище от РИОСВ- Благоевград

19. Разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград,
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одобрен с Решение 27 по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет -
Благоевград за УПИ VI-129, кв. 36 по плана на ж.к. „Еленово 1", Благоевград, имот сидентификатор 04279.626.129 по кадастралната карта Благоевград, с цел отстраняване наявна фактическа грешка за предвиждане на устройствена „Жк" с устройствени показатели:Н до 15.00м; Кинт - 2.5; П застр.- максимум 50 %; П озел.-минимум 50%, заявление с вх.
3-00-125/07.04.2022 г. от „РУАНИ-2018"ООД с управител Анна Георгиева Денинска.Докладва: арх. Атанас Кунев

Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община
Благоевград

20. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот
с идентификатор 57159.55.13 местност „Под междата", по кадастралната карта на с.
Покровник, общ . Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за
производствено-складова дейност и автосервиз", устройствена зона - "Пп"; Н до 10.00 м;
Кинт - 2.5; П застр. - максимум 60 %; П озел.- минимум 20%, заявление с вх. АП-0107-
60/04.04.2022 г. от „РАВАНИ" ЕООД с управител Бойко Иванов Григоров.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

21. Одобряване на изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение 27
по Протокол 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград, за имот с
идентификатор 24367.76.4, местност „Баларбаши" по кадастралната карта на с. Дъбрава,
общ . Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона -
„Пп" с устройствени показатели: Н до 10.00 м; Кинт - 2.5; П застр.- максимум 60 %; П озел.
- минимум 20 %, заявление с вх. АП-0107-57/01.04.2022 г. от Павел Иванов Гюров, Катя
Ангелова Митева, Борислав Христов Терзийски и Красимира Ангелова Кафалиева.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно одобряване на изменение на ОУП на община Благоевград

Председател

арх. Любомир Огорелкрв
Членове 1
урб. Стела Лишкова
Петър Калпачки.

SZинж. Любима Тошева
Румяна Чорбаджийска
Валентина Спасова

Ивайло Тодоров / \инж.

Еарх. Лъчезар Сагрев

РПарх. Мария Сакелариева-Манова
инсп. Атанас Атанасов
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инж. Даниела Павлова

Л vинж. Пламен Бегъмов
/инж.Миглена Харалампиева/щгд-р Мария Станчева

Технически секрета|
Диана Георгиева
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