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>ЕВГРАД

ПРОТОКОЛ 16 ОТ ОЕСУТ

Днес, 19.04 .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
Валентина Спасова Главен юрисконсулт в отдел ПНО
арх. Лъчезар Сагрев Представител на САБ
арх. Мария Сакелариева-Манова Представител на КАБ
инж. Владислава Здравчина Представител на ОПУ
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. Заявление за възстановяване на изгубени инвестиционни проекти - заснемане на
извършения строеж по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ за „Вилна сграда" в имот с идентификатор
23652.731.1, махала "Балевска", с. Дренково, община Благоевград, заявление с вх. АСК-
0126-2/11.04 .2022 г. от Анастасия Ковтун.
Докладва: Константина Андонова
Решение: Приема да се одобри

2. Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план
(ПП) за трасе на нови подземни кабели 20KV - изместване на въздушна кабелна линия
20KV >B 8<>B A идентификатор 24367.76.225 до трафопост в имот с идентификатор
24367.76.467, местност „Баларбаши", землище с. Дъбрава, община Благоевград, засягащо и
ограничаващо ползването на имот с идентификатор 24367.76.467 (полски път - общинска
собственост), имот с идентификатор 24367.76.476 (водни течения и водни площи -
общинска собственост) и 24367.76.225 (нива - частна собственост), заявление с вх. КРЗ-
0120А-6/04.04 .2022 г. от Кинка Борисова Костадинова.
Докладва: инж. Ваня Гатева
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на ПУП-ПП

3. Одобряване на Подробен устойствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на
кабел НН за външно ел. захранване на имот 106.2063 в местността „Требаница" по плана



на новообразуваните имоти на з-ще с. Дъбрава, общ. Благоевград, с трасе и сервитут
засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 24367.106.462 (местен път-
общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, общ. Благоевград,

заявление с вх. КРЗ-0107-15/17.11.2021 г. от Кирил Валентинов Буховски и Вера

Живкова Лазарова.
Докладва: инж. Светлана Павлова
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение

до ОБС, относно одобряване на ПУП-ПП

4 . Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение плана за

улична регулация (ПУР) за изменение на бордюрните линии на улица „14 -ти полк" в

участъка между о.т.191, о.т.189, о.т.187 за обособяване на нов вход-изход и изменение на
бордюрните линии за изместване на достъпа към улица „Промишлена" на УПИ I-621.134 в кв.

7 по плана на кв. „Бялата висота 2-ра част", местност „Мандаджи баир", Благоевград,

заявление с вх. -0120Р-15/22.03.2022 г. от „Лидл България еоод енд ко" КД .
Докладва: инж. Светлана Павлова
Решение: Не приема да се разреши изработване на ПУП-ИПУР поради следните мотиви:

• Улица „14 -ти полк" е улица от първостепенната улична мрежа IIIA клас (районна

артерия) с голяма интензивност на транспортния поток, поради което не е допустимо

изграждане на ново кръстовище преди кръстовище с кръгово движение на ул. „14 -ти полк"

с ул. „Промишлена" и ул. "Симеон Радев".
• Съгласно чл. 14 , ал. 4 от ЗУТ „урегулираните поземлени имоти имат задължително

лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк". По действащия ЗРП

на кв. Бялата висота-2-ра част, местност „Мандаджи баир" са осигурени два вход изхода от

ул. „Промишлена"

5. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение плана за

регулация (ПР) на УПИ 1-2720,2723,2724 ,2725,2726,3419,5784 ,2719 в кв- 107 по плана на ЦГЧ, Благоевград

за образуване на нов УПИ II по имотни граници на имот с идентификатор 04279.613.388 по

кадастралната карта на Благоевград, отреждане на УПИ II за имот с идентификатор

04279.613.388 с предназначение „за жилищно строителство", заявление с вх. КРЗ-0120Р-

19/08.4 .2022 г. от Костадин Върбанов Хаджигаев, Полина Йорданова Сатиева, Владимир

Йорданов Милков, Станимира Живкова Сапунджиева и Боряна Цанкова Заечка.
Докладва: инж. Светлана Павлова
Решение: Приема да се разреши изработване на ПУП-ИПР

6. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с

идентификатор 55107.103.1, местност „Гладно поле" по кадастралната карта на с. Падеш,

общ. Благоевград, без промяна на предназначението за изграждане на „селскостопанска

сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни,

включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота, и помещения

за обитаване", при спазване на следните устройствени показатели: Н до 2 ет.; Кинт. - 0.4 ; П

застр. - максимум 20 %, заявление с вх. АП-0107-67/08.04 .2022 г. от Петър Стефанов

Огнянски.
Докладва: арх. Петя Гъркова
Решение: Приема да се одобри, след представяне на ВиК и Ел схеми и ново становище от

РИОСВ- Благоевград

7. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП):
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• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ Ill-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ. и УПИ
Vl-общ., кв. 28 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград по имотни граници на имот с пл.

208 и образуване на три нови УПИ 111-208, УПИ IV-208, общ. и УПИ V-208, общ., кв. 28 по
плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно застрояване".
• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ 111-208, УПИ IV-208, общ. и УПИ V-208,
общ., кв. 28 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград - ново ниско свободно жилищно
застрояване. Устройствена зона - „Жм"; Н - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт. -
1.2; П застр. - макс. 60 %; П озел. - мин. 40 %; Специфични параметри - паркиране в
новообразувани УПИ, заявление с вх. АП-0107-131/25.10.2021г. от Иван Кирилов Бачев,
Данчо Кирилов Бачев, Иванка Тодорова Бачева, Кирил Крумов Бачев и Юлиана Крумова
Бачева-Димитрова.
Докладва: урб. Весела Митева
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПРЗ

8. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП):
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ II - „за озеленяване", кв. 19 по плана на
с. Покровник, община Благоевград и образуване на нов УПИ V, отреден за имот с
идентификатор 57159.500.568 и общинско, с предназначение „за жилищно строителство"
• План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ У-568,общ., кв. 19 по плана на с.
Покровник, община Благоевград
Устройствена зона - "Жм"; Н - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 1.2; П застр. -
максимум 60 %; П озел. - минимум 40 %. Специфични параметри - паркиране в
новообразуван УПИ, заявление с вх. заявление с вх. АП-0107-111/20.09.2021 г. от Битка
Стоянова Геринска, Свобода Павлова Чимева и Снежана Павлова Геринска.
Докладва: урб. Весела Митева
Решение: Приема да се одобри ПУП-ИПРЗ

ново ниско свободно жилищно застрояване;

9. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 30702.50.14 по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за
промяна предназначението от „за животновъдна ферма" в „за склад за промишлени стоки,
магазини и офиси" - ниско свободно застрояване, устройствена зона - "Пп"; Н до 10.00 м;
Кинт. - 2.5; П застр. - максимум 60 %; П озел. - минимум 20 %, заявление с вх. АП-0107-
41/11.03.2022 г. от „ИКА" ЕООД с управител Анжело Николаев Терзийски.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Приема да се одобри ПУП-ПЗ

10. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
план. 87.350 по плана на новообразуваните имоти, местност „Атанасова падина",
землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива" в „за
вилно строителство", ново свободно застрояване и запазване режима на съществуващите
сгради с 87.350.1и 87.350.2, устройствена зона - "Ов"; Н до 7.00м; Кинт.- 0.8; П застр.
- максимум 40 %; П озел. - минимум 50 %, ново свободно застрояване, заявление с вх.
АП-0107-15/28.01.2022 г. от Юлиана Борисова Христова и Мирослав Борисов Великов.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Приема да се одобри ПУП-ПЗ

11. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване
(ПЗ) за имот с идентификатор 07377.36.1, местност „Змиярски рид" по кадастралната карта
на с. Българчево, общ. Благоевград, за строителство в земеделските земи без промяна
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предназначението им за изграждане на „сграда за съхранение на селскостопанска
животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и
съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване", при спазване
на следните устройствени показатели: Н до 2 ет.; Кинт. - 0.4 ; П застр. - максимум 20 %,
заявление с вх. АП-0120А-28/08.04 .2022 г. от Александър Бориславов Тунтев и Силвия
Бориславова Тунтева - Траянова.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ, след представяне на предпроектно
проучване от „ЧЕЗ Разпределение България" АД и данни за съществуващи ВиК мрежи от
„ВиК" ЕООД

12. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 62699.22.11, местност „Рефетица" 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-0107-68/11.04 .2022 г. от Анита Ангелова Младенова.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Приема за процедури по обявяване на ПУП-ПЗ

13. Процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с
идентификатор 04279.75.11, местност „Баларбаши - БЛ.З" по кадастралната карта на
Благоевград за промяна предназначението от „нива" в „за жилищно строителство",
устройствена зона - "Жм1"; Н до 8.00 м; Кинт. - 0.9; П застр. - максимум 40 %; П озел. -
минимум 40 %, заявление с вх. АП-0107-69/11.04 .2022 г. от Тодорка Костадинова
Ангелова, Мария Любомирова Ситнилска, Христина Любомирова Чонкова, Антоанета
Ангелова Джамбазка, Красимира Ангелова Хаджиева и Богдана Василева Златкова.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение:Ще се произнесе, след отстраняване на следните забележки:
• Да се представи Заповед за право на преминаване, съгласно Решение 430 по
Протокол 14 /17.09.2021г. на ОБС- Благоевград през имот с идентификатор 04279.75.56
/за друг вид водно течение - общинска публична собственост/ по кадастралната карта на
Благоевград
• Да се допълни графичната част на ПУП-ПЗ като се впише предназначението на имота
• Да се представи актуална скица на имота, с отразени собственици на имота

14 . Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване
(ПЗ) за имот с идентификатор 57159.66.18, местност „Над междата" по кадастралната карта
на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива" в „за цех за
мебели, склад за промишлени стоки, магазини и офиси", устройствена зона - "Пп"; Н до
10.00 м; Кинт. - 2.5; П застр. - максимум 60 %; П озел. - минимум 20 %, заявление с вх.
АП-0120А-32/15.04 .2022 г. от Жасмина Владова Кьойбашиева.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ

15. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
• План за регулация (ПР) за образуване на нова улица тупик между о.т.255и и о.т.255й на
ул. „Пирин" с начална о.т. 255ф за осигуряване на достъп до имот с идентификатор
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04279.622.357,местност „Над черквата" по кадастралната карта на Благоевград;
• План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.622.357, местност „Над
черквата" по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от
„изоставена орна земя" в „за жилищно строителство и обществени сгради ", устройствена
зона - "Жс"; Н до 15.00 м; Кинт. - 2.0; П застр. - максимум 70 %; П озел. - минимум 30 %,
заявление с вх. АП-0120А-31/15.04 .2022 г. от Николай Тодоров Наков, Юрий Димитров
Стоименов и Виктор Георгиев Велев.
Докладва: арх. Ева Тосева
Решение: Ще се произнесе, след отстраняване на следната забележка:
• Да се представи ново решение от Комисията по безопасност на движението, във връзка
с внесеното заявление

16. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за регулация и
застрояване (ИПРЗ) за УПИ IX, кв. 8А и имоти с пл. 209, 260, 270 по плана на с. Бело
поле, общ. Благоевград:
• Изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ IX - за читалище и образуване на нови
УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, отредени за имот с пл. 260, с предназначение за „жилищно
строителство" и нов УПИ XVII, отреден за имот с пл. 270, с предназначение за „жилищно
строителство".
• Изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с о.т.89, о.т.90, о.т.91, о.т.92,
о.т.61в частта попадаща в границите на имот с пл. 270, като улица с о.т.61, о.т.92, о.т.91и
улица с о.т.89 о.т.89а (нова), като задънени улици и пешеходна алея с широчина 2,25м. за
връзка между тях.
• План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XIII-260 (общ.), УПИ XIV-260, УПИ XV-
260 и УПИ XVII-270, за жилищно застрояване със следните показатели : Устройствена зона
„Жм"; Височина на застрояване - до 10.00 м; Кинт - 1.2; Плътност на застрояване -
максимум 60 %; Минимална озеленена площ - 40 %, заявление с вх. АП-0107-
129/18.10.2022 г. от Николай Георгиев Петков и „Асбах-България" ЕООД с управител Вера
Живкова Лазарова и Възражение В-00-8/21.02.2022 г. от Чавдар Тодоров Урдев.
Докладва: арх. Атанас Кунев
Решение: Приема Възражение с вх. В-00-8/21.02.2022 г. за основателно и приема да се
коригира ПУП-ИПРЗ, съгласно възражението

17. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
• Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XVII-356, кв. 12 по плана на с. Изгрев,
общ. Благоевград с цел образуване на два нови УПИ: УПИ XVII и УПИ XX, кв. 12 по плана на
с. Изгрев, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство" и отреждане на
УПИ XVII за имот с идентификатор 00134.501.376 по КК на с. Изгрев, общ. Благоевград и
УПИ XX за имот с идентификатор 00134.501.377 по КК на с. Изгрев, общ. Благоевград:
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за образуване на нова улица тупик с О.Т. 124а -
О.Т. 1246 за осигуряване на достъп до УПИ ХХ-501.377, кв. 12 по плана на с. Изгрев, общ.
Благоевград;
• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ УПИ XVII-501.376 и УПИ ХХ-501.377, кв.
12 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване,
Устройствена зона - "Жм"; Н - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 1.2; П застр. -
максимум 60 %; П озел. - минимум 40 %, заявление с вх. АП-0120Б-16/07.04 .2022 г. от
Веска Мирчова Кацарска и Александър Николов Кацарски.
Докладва: Мирослава Конова-Ерделска
Решение: Ще се произнесе, след отстраняване на следната забележка:
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• Да се коригира графичната част на ПУП-ИПР, съгласно Наредба 8 от 14 юни 2001г. за
обема и съдържанието на устройствените планове
• В част ПУП-ИПР да се нанесе надлъжен наклон на новата улица и радиуси на
траекторията на завиване

18. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване
(ПЗ) за имот с идентификатор 62699.16.10, местност „Стремата" по КК 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-0120А-30/14.04 .2022 г. Георги Николов
Чорбаджийски.
Докладва: Мирослава Конова-Ерделска
Решение: Изразява положително становище и предлага на Кмета да внесе предложение
до ОБС, относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ

/П
/ /чиПредседател

арх. Любомир Огорелков
Г\ 1Членове - tbурб. Стела Лишкова

Петър Калпачки 1 I
инж. Любима Гошева
Валентина Спасова А
арх. Лъчезар Сагрев

|н°ваарх. Мария Сакелариева-

инж. Владислава Здравчина

7инж. Пламен Бегъмов
/без Решение 1/
инж. Миглена ХараламЬиева
д-р Мария Станчева
Технически секретар),

Диана Георгиева
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