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О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

за Решения №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157, №158 и №160,

от седмото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29 април 2020 година

1. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №151 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват
на
поземлени
имоти
с
идентификатори 81178.9.20,
81178.9.21,
81178.9.22 и
81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“,
м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел
промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи
дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
30
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%, кота корниз Н мак.=
10
.00метра, К.инт. мак.=
1
,
0
и минимална площ за озеленяване
50
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност. Ограничителната линия на
застрояване, от западната страна на новообразуваното УПИ, да е разположена на 25
метра отстояние, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя, от края
/ръба/ на платното на републиканския път, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от
Закона за пътищата. Към
ПУП – ПРЗ
да
се
изработят
схеми
по
части
в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация
и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени
подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП- ПРЗ да се съгласува с Министерство на културата, гр.София,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
в общината, съгласно Становище №33-00-0022/21.01.2012г., на Зам. Министъра на
културата. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.125, ал.1 от ЗУТ,
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Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..

2. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №152 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени
имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол,
земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън
границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с
отреждане за курортна и земеделска функция,
за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като
продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп
до новообразуваните УПИ. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните
параметри на
застрояване:
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плътност
на
застрояване
мак.
8
%,
кота корниз Н мак.=
7
.
0
0метра, К.инт. мак.=
0
,
25
и минимална площ за озеленяване
8
0%
, като ? от нея да е отреден за лозя и овощни насаждения. Към ПУП – ПРЗ
да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата
разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации,
влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска
собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и
да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
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ПУП
– План регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..

3. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №153 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени
имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец,
земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на
урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови
урегулирани поземлени имота , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни
сгради и КОО“. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
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%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за
улица с О.Т.673 ? 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от
Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой
4/15.01.2013г., с к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени
планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.912 и ПИ81178.61.913,
да се одобри след
изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво
на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на
Община Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.
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Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..

4. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №154 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени
имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец,
земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на
урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов
урегулиран поземлен имот , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна
сграда“. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за
улица с О.Т.673 ? 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от
Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой
4/15.01.2013г.,
с
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к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са
публична общинска собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.917 и ПИ81178.61.918,
да се одобри след
изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво
на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на
Община Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.
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…………………..

5. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №155 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,
разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната
територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с
идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“,
общ.Созопол.
П
УП – ПП
да
се
изработи
при
спазване
на
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и
да се съгласува
предварително, по реда на чл.127 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от
възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му
за приемане и одобряване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от
ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
задание
за
изработване
на
проект
за
ПУП – ПП. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,
съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на
предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на
решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ,
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като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..

6. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №156 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен
имот с идентификатор
67800.7.31 и на част от 76м
2

, от поземлен имот с идентификатор
67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище
на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им
в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг
и трафопост“. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване, съгласно отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот:
плътност
на
застрояване
мак.
10
%,
кота корниз Н мак.=
3,60
метра, К.инт. мак.=
0
,
5.
Към ПУП – ПРЗ
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да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата
разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в
сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска
собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и
да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
МК-НИНКН,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..
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7. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №157 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16,
чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия,
м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна
предназначението и урегулиране, с
отреждане
„за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от
действащия ОУП, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“,
съгласно
чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ. При
изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
30
%, кота корниз Н мак.=
10
.00метра, К.инт. мак.=
1
,
0
и минимална площ за озеленяване
50
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В
бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация
, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол
,
влезли
в
сила одобрени
подробни
устройствени планове, които са публична общинска собственост,
да
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се
спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
,
по
реда
на
чл.127,
ал.2,
във
връзка
с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД, „БТК” АД,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
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ал.5 от ЗУТ.

…………………..

8. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №158 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16,
чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия,
м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна
предназначението и урегулиране, с
отреждане
„за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от
действащия ОУП, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“, съгласно
чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В
бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация
, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол
,
влезли
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в
сила одобрени
подробни
устройствени планове, които са публична общинска собственост,
да
се
спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
,
по
реда
на
чл.127,
ал.2,
във
връзка
с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД, „БТК” АД,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,

15 / 18

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения №151, №152, №153, №154, №155, №156, №157,
Вторник, 19 Май 2020 15:29

ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.

…………………..

9. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №160 от Протокол №7/29.04.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на
поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска
територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел
промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за
изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен
достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се предвиди застрояване, свързано само със спортни
дейности, при параметри на
застрояване: за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охр.зона „А“,
от ЗУЧК плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.
5
0метра
/2 етажа/
, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
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, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност; за частта от новообразуваният
урегулиран поземлен имот в охр.зона „Б“, от ЗУЧК плътност на застрояване мак.
30
%, кота корниз Н мак.=
10
.
0
0метра
/3 етажа/
, К.инт. мак.=
1
,
5
и минимална площ за озеленяване
50
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност. ПУП - ПРЗ да се изработи при
спазване на разпоредбите на:
чл.26 и чл.27 от Правила и нормативи, за прилагане на Общия устройствен план и чл.33
от Наредба №7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ.
Към
ПУП – ПРЗ и ПП
да
се
изработят
схеми
по
части
в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация
и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени
подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
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за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване и парцеларен план.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУТ.
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