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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

ДОКЛАД
от ГАЛИНА СТОЯНОВА -  Кмет на Община Казанлък

по чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък

ОТНОСНО:

1 .Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен 
план -  план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата 
инфраструктура за захранване на поземлен имот (ПИ) 112302 - “Изоставена нива’" с 
площ от 0,987 дка, по КВС местност „Каракос“ в землището на село Овощник, 
ЕКАТТЕ: 53179, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в 
„Търговски комплекс -  магазин за промишлени стоки и кафене“.
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание.

МОТИВИ:
В Общинска администрация е постъпило заявление с вх.№ 194-П-3549-4#1/ 

15.08.2017г. от -  Патриция Марио Манолска с искане за издаване на разрешение за 
изработката на проект за подробен устройствен план -  план за застрояване и 
парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на 
поземлен имот (ПИ) 112302 - “Изоставена нива” с площ от 0,987 дка, по КВС 
местност „Каракос“ в землището на село Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, община Казанлък 
при граници и съседи:

о (ПИ) 000335 с НТП „Полски път“, общинска собственост; 
о (ПИ) 162305 с НТП „Индивид, застр.“, частна собственост; 
о (ПИ) 000168 с НТП „Дървета и храсти“, общинска собственост; 
о (ПИ) 112303 с НТП „Лозе“, общинска собственост.

Всички попадат в землището на село Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, община

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението 
на поземления имот от „Изоставена нива“, в „Търговски комплекс -  магазин за 
промишлени стоки и кафене“. Съгласно Общия устройствен план на Община 
Казанлък, който е в процедура, посредством предоставена план-извадка от 
окончателен проект от изпълнителя ДЗЗД „ Консорциум Урбан груп“ е видно, че 
имота попада в смесена многофункционална устройствена зона СМФ, като бъдещото 
предназначение не противоречи на Общия устройствен план на Община Казанлък 
който е в процедура.
Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ са: до 10 м височина 
(макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на 
интензивност 2.5, 30% минимална площ за озеленяване.
Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ-Стара Загора с 
предоставено становище № КОС 01-3804 от 12.08.2017г„ според което за 
реализацията на инвестиционното намерение, не е необходимо мотивирано решение

Казанлък.



за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху 
околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен 
устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е 
необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.1246, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено 
от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 
ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

1 .Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план -  
план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата 
инфраструктура за захранване на поземлен имот (ПИ) 112302 - “Изоставена нива” с 
площ от 0,987 дка, по КВС местност „Каракос“ в землището на село Овощник, 
ЕКАТТЕ: 53179, община Казанлък, е цел промяна предназначението на имота в 
„Търговски комплекс -  магазин за промишлени стоки и кафене“.
2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

АДРЕСАТИ НА АКТА:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
Патриция Марио Манолска -заявител с адрес за коренспонденция гр. Казанлък, 
ул. “Хан Аспарух“, №69, тел.: 0888366576

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Арх.ГЕОРГИ СТОЕВ, гл.архитект в Община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ:
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък
Предоставям Ви всички материали в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му .
Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор и законност.

Приложения:
1. Копие от заявление е вх.№ 194-П-3549-4#1/ 15.08.2017 г.;
2. Копие от Скица № Ф01776/25.01.2017 г.;
3. Копие на нот.акт № 188, том 25, per. № 8043 дело 5232 от 06.10.2016 г.;
4. Задание за проектиране от възложителя/обяснителна записка;
5. Копие на предложение за ПУП (чертеж);
6. Копие на 804 от 12.08.2017г. РИОСВ-Стара Загора;

РЕШИ:

7. План-изв:
дззд „ к

Кмет на С
ГАЛИНА
С уважени

проект от ОУПО „Община Казанлък“ от изпълнителя

арх.Георги Стоев, гл.архитект 
Пламена Славенска, юрисконс) 
Изготвил: инж. Алиш Бунцев

Съгласували:



о19 '

ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриция Марио Манолска с ЕГН 

адрес гр.Казанлък , ул. „ Хан Аспарух № 69 

с упълномощен представител арх. Виолетта Бакунина,

Телефон за контакти : 0431/ 626-72, моб. 0888 366 576

Уважаема Госпожо Кмет ,

Във връзка с процедура по изработване на ПУП на поземлен имот №112302 в 
местността „Каракос” в землището на с.Овощник , Община Казанлък със заявление с 
входящ номер № 194-П-3549-4, внасяме ново становище от РИОСВ.



пълномощно
Подписаната Патриция Марио Манолска с ЕГН с адрес

гр.Казанлък, ул. „Хан Аспарух” № 69, в качеството на собственик на имот № 
112302 в местността „Каракос” в землището на с. Овощник, Община Казанлък, 
Област Стара Загора.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Виолетта Георгиевна Бакунина с ЕГН , Л.К , издадена на
11.03.2011 от МВР Стара Загора 

и
Кольо Славов Колев с ЕГН , Л.К. , издадена на 10.09.2010 от

МВР Стара Загора
в качеството на проектанти на обект:

Подробен устройствен план и инвестиционни проекти имот № 112302 в 
местността „Каракос” в землището на с. Овощник, община Казанлък, Област 
Стара Загора.

Да ме представляват пред служителите при всички служби и отдели на Община 
Казанлък, пред Общински съвет Казанлък, Областна дирекция „Земеделие”, РЗИ- 
гр.Стара Загора, РИОСВ- гр.Стара Загора, ”ЕВН България Електроразпределение ”АД, 
"Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, „Напоителни системи” АД, „Служба по 
кадастъра” Стара Загора, Регионална дирекция по горите- гр.Стара Загора, Областно 
пътно управление гр.Стара Загора, Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, КАТ 
гр.Стара Загора, Министерство на земеделието и храните гр.София, като извършват 
всички необходими правни и фактически действия във връзка с проектирането на 
горепосочения подробен устройствен план, подаване на задание за проектиране в 
общински съвет Казанлък, провеждане на процедура по промяна на предназначението 
на земята и изработване на инвестиционни проекти в имота, като във тази връзка 
подписват от мое име необходимите документи и ме представляват където, когато и 
пред когото е необходимо.

Настоящото пълномощно издавам без срок и важи до оттеглянето му.

Дата ..Q.L-A.L.XQ.V.fc.'T. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На 1.11.2016 г. Николай Калчев
Нотариус в район PC Казанлък 
Per. № 700 на Нотариалната Камара, удостоверявам 
подписите върху този документ, положени от: 
Патриция Марио Манолска EFH 
с местожителство в гр. (с.)

Рег.№ 1378

н



ТсГЖРИТЧП —  —  —  — — ' С Т П  . I О Т  Г

С К И Ц А
№ (001776/25.01.2017 г .

М 1=500

на имот с номер 112302 в землището на с.ОВОЩНИК с ЕКАТТЕ 53179, общ.КАЗАНЛЪК,

Имотът е собственост на=
1. ПАТРИЦИЯ МАРИО МАН0ЛСКА, ЕГН . гр.КАЗАНЛЪК, ал."Хан Лспарах"69

Докапент> Нотариален акт за продажба №  186 от 05.10.2016 г . ,  топ 2, per. 3874, дело 386, вписване в Слажба 
по вписванията ГР.КАЗАНАЬК, Вх.p e r .№ 8043, от 06.10.2016 г . .  Акт № 188. топ 25, дело 5232 от 2016 г .

Площ на имота = 0.987 дка. Начин на трайно ползване= Изоставена нива 
Вид собственост!  Частна
Категория на земята при неполивни условия: Седпа

Имотът се намира в местността "КАРАКОС“ при граници и съседи:
№ 000335, Полски път на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 162305, Индивид, застр. на СУНАЙ ШЬЙМАН
№ 000168, Дърв. и храсти на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 1 12303, Лсзе на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дата

Скицата съдържа 1 стр .  и и

Изработил

. 2 0 . Заверил:
Печат
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Нотариална такса по ЗНот.
Удостоверяван

материален интерес:

........1000,00 ....... лв.
Пропорц. такса:........................

Обикн. такса : ..........................
Допълн. такса:......................... ....лв.
Всичко: ..................................... ...лв.
Сметка № ............... о т ............. ...2016 г.
Кв. № ................... о т ..............

Вписване по ЗС/ПВ 
Служба по вписванията

Вх. Per. № J.PXP.... o y 0 6 .:J A ...^ V f  
Акт № № .. . .  том .̂уГдело №
Партидна книга: том ........... сгр.
Такса за вписване по ЗДТ*40

ж ш жКв. № .......... от
СЪДИЯ ПО ВПИСВАН

НОТАРИАЛЕН АКТ
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№ 186 том I I  per. № 3874 дело № 386 от 2016 г.

Днес 05. 10.2016 /пети октомври две хиляди и шестнадесета /година в
кантората ми в гр. Казанлък, при мен Росица Буркова- НОТАРИУС, вписан в 
регистъра на Нотариалната камара гр. София под per. №  097 /деветдесет и седем /,  с 
район на действие Районен съд гр. Казанлък, се явиха лично: ГЕОРГИ МАРКОВ 
ХРИСТОВ от гр. Казанлък, общ.Казанлък, обл. Стара Загора, бул. "23-ти Пехотен 
Шипченски Полк" 27, ет. 3, an. 5, притежаващ л.карта №  изд. на 21.08.2000 г.
от МВР -Стара Загора и ЕГН: , ВАЛ Е РИЙ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ от с.
Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. "Старз Планина" 1, притежаващ л.карта 
№ изд. на 13.10.2010 г. от МВР -Стара Загора и ЕГН: и
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА от гр. Казанлък, общ.Казанлък, обл. Стара Загора, 
бул. "23-ти Пехотен Шипченски Полк" 27, ет. 3, ап. 5, притежаваща л.карта 
№ изд. на 27.10.2010 г. от МВР -Стара Загора и ЕГН: , като
продавачи от една страна и от друга: ПАТРИЦИЯ МАРИО МАНОЛСКА от гр 
Казанлък, обл. Стара Загора, ул. ” Хан Аспарух" №  69 притежаваща л. карта № 

изд. йа 26.09.2016 г. от МВР- Ст.Загора и ЕГН:1 -като купувач
и след като се уверих в тяхната самоличност и дееспособност същите ми заявиха, че
сключват следния договор за продажба на недвижим и м о т : ----------------------------------

I. ГЕОРГИ МАРКОВ ХРИСТОВ, ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ и ЕМИЛИЯ 
ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА п р о д а в а т  на ПАТРИЦИЯ МАРИО МАНОЛСКА,
следния свой собствен недвижим имот, а именно:------------------------------------------------------

Лозе с площ от 0,987 дка /нула декара деветстотин осемдесет и седем 
декара/ находяща се в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, 
местност "КАРАКОС", седма категория, представляваща имот №  112302 /сто и 
дванадесет хиляди триста и две/ по плана за земеразделяне на землището на 
с.Овощник, ЕКАТТЕ 53179, при граници на имота: имот №  000335-полски път; имот 
№ 162305-изоставена нива; имот № 000168-дърв. и храсти; имот № 112303-лозе. Върху 
имота има следните ограничения: --{г

Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ 
до изтичане на амортизационния срок, за сумата от 1000,00 лева /  хиляда лева/,



която купувача е изплатил на продавачите и последните заявиха, че са получили
напълно и в брой продажната цена днес в деня на изповядване на сделката.-----------------

Данъчната оценка на недвижимия имот е 79,90 лева /  седемдесет и девет лева и 
деветдесет стотинки/. — ----------- ---------------- ------- ----------■---------------------- —-----------------------

I I .  ПАТРИЦИЯ МАРИО МАНОЛСКА, заяви, че купува от свое име и за своя сметка,
гака описания в пункт първи от настоящия нотариален акт недвижим имот, за 
посочената сума, която е изплатена на продавачите днес в деня на изповядване на 
сделката.---------------------- -— -----------------------------------------------------------------------------------------

I I I .  Страните по сделката- продавачите и купувача, декларират, че продажната цена
възлизаща в размер на 1000,00 лева / хиляда лева/, представлява действително 
уговореното плащане по сделката.----------------------------------------------------------------------------------

След като се убедих, че са спазени изискванията на закона и във факта, че 
продавачите са собственици на продаваемия се недвижим имот, съставих настоящия 
нотариален акт, който прочетох на страните и след одобрението му същия се подписа
от тях и от мен нотариус -Р .Буркова.......................................................... ....................................

При съставянето на акта се представиха следните документи, 
установяващи правото на собственост на продавачите и изпълнението на 
особените изисквания на закона: Нот акт № 3, том V, per. №4941, дело 803 от 
2005 год.на нотариус Росица Буркова вписана под №097 в НК, с вх.рег.№ 
6619/27.09.2005 г, на Агенция по вписвания; Скица на имота с изх. №К02101/19.09.2016 
г. на Общинска Служба ЗГ- гр.Казанлък; Дан.оценка с изх. №7404031237/19.09.2016 г. 
на отдел "МДТ" Общ. Казанлък; Декларации по чл. 264, ал.1 от ДПК и чл.25, ал.8 от 
ЗННД; Удостоверение за наследници с изх.№1991/20.09.2016 г. на Община гр.Казанлък; 
Молба до нотариуса; б.бордера за внесени държавни такси .

ПРОДАВАЧИ :



До Председателя на Общински съвет гр.Назанлък

чрез Кмета на община Казанлък 

област Стара Загора

ЗАДАНИЕ за ПРОЕКТИРАНЕ
на

Подробен устройствен план и
Парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура

съгласно 124а, ал.7 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Обект на проектиране е Търговски комплекс -  магазин за промишлени стоки и 
кафене в поземлен имот № 112302 в землището на с.Овощник, община Казанлък.

Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение 
представлява имот със земеделско предназначение. Имотът е разположен на изхода 
от гр.Казанлък в посока гр.Стара Загора. Имотът попада в смесена 
многофункционална зона съгласно проект за ОУП на община Казанлък.

Поземлен имот № 112302 в землището на с.Овощник, община Казанлък, е 
подходящ за реализиране на инвестиционното намерение на собственика му от 
гледна точка на добрата му инфраструктурна осигуреност. Транспортният достъп до 
имота ще се осъществява от полски път №000335 , свързан със съществуваща пътна 
връзка с път I клас Казанлък-Бургас.

НЕОБХОДИМОСТ от ИЗРАБОТВАНЕ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН:

Реализирането на инвестиционното намерение следва да се осъществи 
съгласно разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗУТ и съдържа следните фази:

1 .Изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот № 
112302 в землището на с.Овощник, община Казанлък, включващ план за застрояване 
и схеми на водоснабдяването и канализацията, на електроснабдяването и на 
транспортния достъп.

2. Изработване на проект за парцеларни планове на елементите на 
техническата инфраструктура, когато това е необходимо и в зависимост от 
съгласувателните документи на експлоатационните дружества.

3. Провеждане на процедура по утвърждаване на площадки за застрояване и 
утвърждаване на трасета на елементите на техническата инфраструктура по реда на 
3033  и ППЗОЗЗ.

4. Провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлен 
имот № 112302 в землището на с.Овощник, община Казанлък по реда на 3033  и 
ППЗОЗЗ.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ на ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН и на 
ПАРЦЕЛАРНИТЕ ПЛАНОВЕ на елементите на техническата инфраструктура и 
параметри на застрояване:



1. Подробният устройствен план да се изработи за поземлен имот № 112302 в 
землището на с.Овощник, община Казанлък. Планът за застрояване да предвиди 
отреждане на имота за “обществевно и делово обслужване", с нискоетажно свободно 
застрояване със следните градоустройствени показатели:

Плътност на застрояване - 70%.
Коефициент на интензивност на застрояване - 2,5.
Плътност на озеленяването - 30%.

2. Парцеларните планове за елементите на техническата инфраструктура да 
се изработят в обхват, необходим за присъединяване на поземлен имот № 112302 в 
землището на с.Овощник, община Казанлък към мрежите на експлоатационните 
дружества, след получаване на становища от тях.

СРОКОВЕ и ЕТАПИ на ИЗРАБОТВАНЕ:

1 .Изработване на задание за проектиране -  2 календарни дни.

2. Изработване на ПУП и ПП -  10 календарни дни след получаване на 
съгласувателно писмо с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД и становище на 
„ЕВН България Електроразпределение” АД .

3. Съгласуване на проектната документация с РИОСВ гр.Стара Загора 
/подаване на уведомление за инвестиционно намерение/, съгласуване с РЗИ, 
гр.Стара Загора, осигуряване на необходимите документи от „Напоителни системи” 
АД, Областна дирекция „Земеделие".

4. Приблизителен срок за провеждане на процедурите по одобряване на ПУП и 
ПП в Община Казанлък и промяна на предназначението на земята в МЗХ -  9-12 
месеца.

Пиложвние:

1. Предварителен проект за подробен устройствен план.

2. Скица на имот №112302 в землището на с.Овощник, община Казанлък.

3. Становище от РИОСВ Стара Загора.

4. Документи за собственост.

Съставил : 9
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ПРОЕКТАНТ:

арх. Виолетта Бакунина



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда й водите-Стара Загора

Изх. № КОС- 01 -  3804
J A M . . M L h ..........

ДО
ПАТРИЦИЯ МАРИО МАНОЛ СКА
ГР. КАЗАНЛЪК
УЛ. „ХАН АСПАРУХ” № 69

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 
търговски комплекс- магазин за промишлени стоки и кафене” в поземлен имот № 112302 
землището на с. Овощник, общ. Казанлък й

не попада в приложеното поле на 
ния за строителств!, дейности и 
но предложение неЬ необходимо 

ко оценка : на

Съгласно представената в уведомлението информация предвиждате да изградите 
търговски комплекс на площ от около 0,40дка , който ще* включва магазин за|промишлени 
стоки и кафене в поземлен имот № 112302 землището |  на с. Овощник, общ. Казанлък. 
Водоснабдяването ще бъде от водопроводната мрежа на селото, а отпадъчните биГово-фекални 
води ще се отвеждат в изгребна яма, която периодично щ® се почиства. Отпадъците с битов 
характер ще се събират в контейнери и извозват съгласно сключен договор на регионално депо 
за отпадъци, . |  |

Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел III -̂ т Глава шеста „Екологична оценка 
и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона |а  опазване на околната среда и чл. 
5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценш на въздействието вз|рху околната 
среда, Ви уведомяваме, че инвестиционното Ви предложенй "
ЗООС (Приложение № 1 и 2) за инвестиционни предло^ 
технологии. За реализацията на горепосоченото инвестици; 
мотивирано решение за преценка необходимостта от QBOC или решение 
въздействието върху околната среда.
.............Йнвестшщоштото’ предложение е в обхвата на
разнообразие и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията 
съвместимостта на планове, програми, проекти и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за 

. горепосоченото инвестиционно предложение може да 
приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата.

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС пр< 
инвестиционното предложение е, че не е необходимо прй 
Глава втора от Наредбата за ОС, поради следните мо

1. Имотът предмет на инвестиционното предложение(ИП), не засяга защитеш! територии по
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). !|  т

2. Имотът, не попада в границите на защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за
биологичното разнообразие. i i

3. Отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при
реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие’ върху защитени зони от 
мрежата на Натура 2000. ■ ' -i Г

4. Не се очаква фрагментиране и увреждане на местообитанията предмет на опазване в

3J от Закона за 
I реда за извършван! 

гонни лредложе 
)С). Постъпилото 
ге прието .като

денката на коми 
*еждане на проце,

иологичното 
на оценка за 
с предмета и 
едомление за 
домление по

я орган за 
а по реда на
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защитените зони.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не п™  
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени 
закони и подзаконови нормативни актове. ДРУги

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на няк-nu Л

ХРИСТИНА ПЕТРОВА / / Ф Щ  ) J
За Директор на РИОСВ  -  Стара Загоре/  \ ‘Д  \  : ?  -л;
/Съгл. Заповед №  РД-08-342/22.12.2015 г  ^  "
на директора на РИОСВ - Стара Загора/  .



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
О К О Н Ч А Т Е Л Е Н  П Р О Е К Т

ПЛАН-ИЗВАДКА М 1:25 000

Важи за ПИ 112302 в землището на с. Овощник

РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА 1 клас

СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 111 1
kjSSjj

Правила и нормативи за устройство и застрояване

Устройствени зони и 
терени със самостоятелен 

устройствен режим

макс.
плът
ност
на

застр. 
в %

макс.
Кинт

мин.
озеле
нена
площ

макс. 
кота 

корниз 
в м

Индекс Цвят

Смесена
многофункционална зона

70 2,5 30 15 Смф светло 
лилаво с 

червено райе

. 1 'А ПРОЕ Т-

тьгласузал: арх. Д. Петкова изпълнител: ДЗЗД"Консорциум Урбан гр}


