
 
 

 

 

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ РД – 04-489 

гр.Костенец 23.10.2019 

 

 

В община Костенец е постъпило заявление вх.№92-Е-160 от 21.08.2019 г. от ЕТ 

„Добри Холидей - Добромир Георгиев“, чрез пълномощник Лиляна Василева Георгиева 

за одобряване на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ за ПИ 

№015002 в местност „Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. 

Костенец обл. Софийска. 

Към заявлението е приложено мотивирано предложение и задание за 

проектиране на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ за ПИ 

№015002 в местност „Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. 

Костенец обл. Софийска с Нотариален акт №189, том III, рег. №4720, дело №540 от 

01.12.2017г. 

С решение №67 от Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на 18.7.2019г. е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ 

/Подробен устройствен план – План за застрояване/ за ПИ №015002 в местност 

„Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. Костенец обл. 

Софийска. 

Проекта на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ за ПИ 

№015002 в местност „Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. 

Костенец обл. Софийска е внесен по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и предвижда 

бъдещото застрояване да бъде от типа „Смесена устройствена зона“, дефинирана в 

наредба №8 от 14.06.2001г. „За обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове“, Приложение №2 към чл. 68, ал. 2 „Изобразяване на графични елементи и 

баланс на територията към устройствените планове“, Таблица №2 графични елементи 

на ПУП, сигнатура – П.2.12 и включваща в себе си зони Ок – „За курорт и допълващи 

го дейности“ и Ов – „За вилен отдих“ със сигнатури съответно П.2.9 и П.2.10. 

Предвидените с проекта на ПУП-ПЗ устройствена зона, конкретно 

предназначение на УПИ и стойност на показателите за застрояване, отговарят на 

предвижданията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. 

С оглед на гореизложените мотиви и предоставени документи и на основание чл. 

44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2 т. 6 от Закон за устройство на 

територията (ЗУТ) и Решение №3, Протокол №5 от 25.09.2019 г на Общински 

експертен съвет по устройство на територията 

 

ОДОБРЯВАМ 

 
Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП ПЗ/ на ПИ №015002 

в местност „Ореха“, ЕКАТТЕ 24894 в землището на с. Долна Василица, общ. Костенец 

обл. Софийска със следните устройствени показатели на застрояване: 



Имота е предвиден за застрояване от типа „Смесена устройствена зона“ 

включваща в себе си площи за рекреационни устройствени зони Ок – „За курорт и 

допълващи го дейности“ и Ов – „За вилен отдих“. 

Площ от 2502,00м
2 

за устройствена зона Ок – „За 4**** спа хотел, басейн и 

ресторант“, Плътност на застрояване (Пл. застр.) ≤ 30%; Интензивност на застрояване 

(Кинт) ≤ 1,5; Минимална озеленена площ (П озел.) ≥50% с 1/2 дървестна растителност; 

Етажност 4 до 5 етажа, Кота корниз 12,5 до 15м при условията на чл. 28 ал. 2 от Наредба 

№7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. Начин на застрояване – свободно „е“. Паркиране – да се предвиди паркиране в 

собствения имот с възможност за подземно застрояване. 

Площ от 1000,00м
2 

за устройствена зона Ов – „За вилно селище 4****“, 

Плътност на застрояване (Пл. застр.) ≤ 40%; Интензивност на застрояване (Кинт) ≤ 0,8; 

Минимална озеленена площ (П озел.) ≥50% с 1/2 дървестна растителност; Етажност до 2 

етажа; Кота корниз до 7м; Кота било до 10м при условията на чл. 29 ал. 1 от Наредба №7 

за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Начин на застрояване – свободно „е“. Паркиране – да се предвиди паркиране в 

собствения имот. 

 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица при условията и по реда на 

АПК. 

Заповедта и одобрения проект за ПУП-ПЗ да се побликуват на интернет 

страницата на общината на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете по чл. 215, ал.1 

и ал.4 от Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

РАДОСТИН РАДЕВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

 






	Добри.pdf
	SKM_C224e19102912250.pdf
	SKM_C224e19102912240.pdf

