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О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

за Решения №176, №177 и №178,

от осмото заседание, на Общински съвет Созопол, от 29 май 2020 година

1. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с Решение №176 от Протокол №8/29.05.2020 година, на основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, 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 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“,
извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и
урегулиране на два нови поземлени имота, както следва: УПИVIII-10.742 с отреждане „за
паркинг“, за изграждане на паркинг и УПИIX-10.742 с отреждане „За курорт и
допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт. При изработване на
ПУП– ПРЗ, за ПИ с идентификатор 67800.10.742 по КК, в проектният УПИIX-10.742, с
отреждане „За курорт и допълващи дейности“, да се спазят следните параметри на
застрояване, както следва: за частта от имота попадаща в обхвата на охранителна зона
„А“ - 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, за частта от имота попадаща в охранителна зона „Б“ - 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, 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, „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
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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 №177 от Протокол №8/29.05.2020 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 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска
територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите
на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с
отреждане на новообразуваните УПИ „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.
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.=0,8 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 – ПРЗ, да се запазят съществуващите
улични регулации, уличната регулация одобрена с Решение №1056/30.10.2014г., на
Общински съвет Созопол, обн. в ДВ, брой 96/21.11.2014г., 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 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.

…………………..

3. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с Решение №178 от Протокол №8/29.05.2020 година, на основание чл.21,
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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
обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия:
„Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в
зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол. ПУП – ПП да се изработи
при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и
съдържанието на устройствените планове, Наредба №16/2004г., за сервитутите на
енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, 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, 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.

…………………..
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