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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за ПУП-ПЗ/Подробен устройствен план - плана за 

застрояване/ на ПИ № 003071 в землището на с. Пчелин, м. Селищата, общ. Костенец, обл. 

София, възложител: Малинка Бончева Баева, заявление вх. №94-М-135/24.06.2019г. 

Като разгледа подробно представеното мотивирано предложение, Общинският 

експертен съвет по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№l 

Приема се: Мотивирано предложение за ПУП-ПЗ/Подробен устройствен план - плана за 

застрояване/ на ПИ № 003071 в землището на с. Пчелин, м. Селищата, общ. Костенец със 

следните забележки: 
1. Да се съгласуване с експлоатационните дружества;

2. Да се уточни достъпа до имота - да се представи комбинирана скица между

действащият регулационен план и КВС;

3. Да се уточни заустването на отпадни води - в улична канализация или изгребна яма

/разминаване между задание за изготвяне на ПУП-ПЗ и обяснителна записка/

4. Мотивираното предложение не е съгласувано от възложителя.

След отстраняване на забележките да се внесе предложение за разрешаване за изработване 

на ПУП-ПЗ в Общински съвет Костенец. 

АРХ.ДАНАИЛ ЕДР В 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за частично изменение на плана за регулация в 

обхвата на УПИ XXIV - 5 и УПИ XIX - 8 в кв. 1 по плана на к.к. Пчелински бани, общ. 

( Костенец, обл. София, възложител: Иван Тончев Иванов, вх. № 94-И-136/22.05.2019г. 

( 

Като разгледа подробно представеното мотивирано предложение, Общинският 

експертен съвет по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№2 

Приема се: Мотивирано предложение за частично изменение на плана за регулация в 
обхвата на УПИ XXIV - 5 и УПИ XIX - 8 в кв. 1 по плана на к.к. Пчелински бани, общ. 

Костенец, обл. София със следните забележки: 

1. Да се съгласуване с експлоатационните дружества;

2. Да се коригира описването на придаваеми и отчуждаеми площи на новообразуваните

УПИ, като се посочат ПИ от кадастралната карта.

След отстраняване на забележките да се внесе в Общински съвет Костенец за съгласие за 

изменение на регулацията и приемане на озеленяването. 

АРХ. ДАНАИЛ ЕДР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Н ОЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019r. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и застрояване по 

реда на §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за УПИ XII - 53, кв. 5 по плана на с. Очуша, общ. Костенец, 

обл. София, възложител: Христофор Иванов Христов, заявление вх.№94-Х-8/25.03.2019г. 

Като разгледа подробно представеното мотивирано предложение, Общинският 

експертен съвет по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№З 
Приема се: Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и застрояване по 

реда на §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за УПИ XII - 53, кв. 5 по плана на с. Очуша, общ. Костенец, 

обл. София със следните забележки: 
1. Да се съгласуване с експлоатационните дружества;

2. Да се коригира изменение в ПУП-ИПРЗ на ПУП-ИПР в „обект".

След отстраняване на забележките, предложеното изменение може да бъде допуснато за 

изработване. 

АРХ. ДАНАИЛ Е РЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г.на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Проект за ПУП-ИПР/подробен устройствен план - изменение на плана за 

регулация/ в обхвата на УПИ I - 376 и УПИ II - 373 в кв. 45 по плана на с.Горна Василица, 

общ. Костенец, обл. София, възложител: Гергана Иванова Нанчева, заявление вх. № 94-Г-
68/05.06.2019г. 

Като разгледа подробно представения проект, Общинският експертен съвет по 

Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№4 
Приема се Проект за ПУП-ИПР/подробен устройствен план - изменение на плана за 
регулация/ в обхвата на УПИ I - 376 и УПИ II - 373 в кв. 45 по плана на с.Горна Василица, 

общ. Костенец, обл. София със следните забележки: 

1. Да се коригира описването на придаваеми и отчуждаеми площи на новообразуваните

УПИ, като се посочат ПИ от кадастралния план.

След отстраняване на забележките да се издаде заповед за одобряване на изменение на 

плана за регулация. 

АРХ. ДАНАИЛ ДРЕВ 
ПРЕДСЕДА ТЕ НА ОЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г.на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Инвестиционен проект за обект: Промяна вида на покрива на жилищна сграда 

в УПИ I - 203 в кв. 124 по плана на гр.Костенец, общ. Костенец, обл. София, по следните 

части: Архитектурна и Конструктивна, фаза: Технически проект, възложители: Миглена 

Александрова Кръстева и Ивайло Божидаров Кръстев, заявление вх. № 94-И-152/27.06.2019 

г. 

Като разгледа подробно представения проект, Общинският експертен съвет по 

Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№S 
Приема се Инвестиционен проект за обект: Промяна вида на покрива на жилищна сграда в 

УПИ I - 203 в кв. 124 по плана на гр.Костенец, общ. Костенец, обл. София, по следните 

части: Архитектурна и Конструктивна без забележки. 

Да се издаде разрешение за строеж. 

АРХ. ДАНАИЛ ЕДРЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА О СУТ 

.. 
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ОТНОСНО: 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

6.1. Изменение в кадастралния план, касаещо имоти пл. № 1483, пл. №1484, по плана на 
гр.Костенец, общ. Костенец, възложител: Румен Георгиев Димитров, заявление вх.№ 94-Р-

66/04.07.2019 г. 

6.2. Мотивирано предложение за ПУП - ПЗ / Подробен устройствен план - плана за 

застрояване/ 

Като разгледа подробно представения проект, Общинският експертен съвет по 
Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№б 

6.1. Приема се: Изменение в кадастралния план, касаещо имоти пл. № 1483, пл. №1484, по 

плана на гр.Костенец, общ. Костенец със следните забележки: 

1. Изменението да касае ПИ пл. № 1483 и ПИ пл. № 1484, съгласно предварителния
договор, без да се засяга ПИ пл. № 1485 по плана на гр. Костенец;
2. Да се подпише от всички заинтересовани лица;

3. Да се уточнят площите на новообразуваният ПИ пл. № 6548 и ПИ пл. № 6549 по плана

гр.Костенец

След отстраняване на забележките да се издаде заповед за изменение на кадастралния план.

6.2 Приема се: Мотивирано предложение за ПУП - ПЗ / Подробен устройствен план -
плана за застрояване/ със следните забележки:
1 Да се съгласуване с експлоатационните дружества;.

Да се коригира техническото задание - липсва ПУП на гр.Костенец /т. 8 от заданието за

проектиране/;

2. Мотивираното предложение да се изработи на база предложеното изменение на
кадастралния план, разгледано в точка 6.1.

След отстраняване на забележките и след одобряване на изменението на кадастралния план
да се издаде Заповед за допускане за изработване на Комплексен проект за инвестиционна

инициатива - ПУП-ПЗ и Инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда .
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ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 
на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за ПУП - ИПР / подробен устройствен план -
изменение на плана за регулация/ на УПИ I - 1705, кв. 77 по плана на с. Костенец, общ. 
Костенец, възложители: Борислав Георгиев Доцев и Димитър Георгиев Доцев, заявление 
вх. № 94-Б-41/20.Об.2019г. 

Като разгледа подробно представеното мотивирано предложение, Общинският 
експертен съвет по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№7 
Приема се: Мотивирано предложение за ПУП - ИПР / подробен устройствен план -
изменение на плана за регулация/ на УПИ I - 1705, кв. 77 по плана на с. Костенец, общ. 
Костенец със следните забележки: 

1. Да се съгласуване с експлоатационните дружества;
2. Да се подпише предложението от заинтересованите лица.

След отстраняване на забележките, предложеното изменение може да бъде допуснато за 
изработване. 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Технически проект за обект „Оптична кабелна мрежа за пренос на електронни 

съобщения на територията на село Костенец, ЕКАТТЕ 38916, възложител: ,,Телекабел" АД, 

докладна записка от инж. Г. Цветанова за разглеждане на ОЕСУТ, вх. № 92-Т-

28,29,32/11.07.20} 9 Г. 

Като разгледа подробно представения проект, Общинският експертен съвет по 

Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№8 

Не се съгласува: Технически проект за обект „Оптична кабелна мрежа за пренос на 

електронни съобщения на територията на село Костенец, ЕКА ТТЕ 38916 
1. Да се съгласува с експлоатационните дружества;

2. Да се представи регистър на засегнатите имоти за всички трасета;

3. Да се съгласува с трасето на съществуващия път SFO - 1370 гр. Костенец - с.

Костенец - вили Костенец;

4. Да се представи становище от РИОСВ относно преценка за необходимост от

ОВОС;

5. Да се представят цялостни схеми на всички трасета;

6. Да се отрази сервитут в графичните части;

7. Да се представи одобрения със Заповед на областния управител ПУП № ЗУТ-

12/23.07.2015 г., засягащ територията на община Костенец.

АРХ. ДАНАИЛ ДРЕВ 

ПРЕДСЕДА ТЕ НА ОЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за ПУП - ПЗ / подробен устройствен план - плана 

за застрояване/ на ПИ 003096, находящ се в землището на село Пчелин, общ. Костенец, 

възложители: Лъчезар Симеонов Спасов и Станимир Стоянов Иванов, в качеството си на 

управител на фирма „СТАС" ЕООД, заявление вх. № 94-Л-59/05.07.2019 г. 

Като разгледа подробно мотивираното предложение, Общинският експертен съвет 

по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№9 
Приема се: Мотивирано предложение за ПУП - ПЗ / подробен устройствен план - плана за 
регулация/ на ПИ 003096, находящ се в землището на село Пчелин, общ. Костенец със 
следните забележки: 

1. Да се представят документи за собственост и актуална скица;
2. Да се учреди право на преминаване и прокарване през ПИ пл. № 003044 /общински

имот/ за ПИ пл. № 003096.

След отстраняване на забележките да се внесе предложение за разрешаване за изработване 

на ПУП-ПЗ в Общински съвет Костенец. 

/ 

················�··· . . . . . . .  . 

АРХ. ДАНАИЛ РЕВ 

ПРЕДСЕДА ТЕ НА ОЕСУТ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ/изменение на плана за регулация и 

застрояване/ на УПИ V - 1693, кв.79 с. Костенец, община Костенец, заявление вх. № 94-Е-

101 от 04.07.2019 г., възложители: Екатерина Георгиева Петрова и Станка Николова 

Долдурова 

Като разгледа подробно представеното мотивираното предложение, Общинският 

експертен съвет по Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№ 10 

Не се приема: Мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ/изменение на плана за регулация и 
застрояване/ на УПИ V - 63, кв.9 слео Костенец, община Костенец със следните забележки: 

1. Да се съгласуване с експлоатационните дружества;

2. Да се представи скица с изходни данни;

3. Да се изготви комбинирана скица между стар и действащ кадастрален и

регулационен план;

4. Да се представи комбинирана скица между действащия кадастрален и регулационен

план на с. Костенец и КВС;

5. Не е посочена площта на новообразувания УПИ IV - 1692 по плана с. Костенец;

6. Да се съгласува от всички заинтересованите страни - УПИ IV - 1692, УПИ V - 1693,

УПИ VI-1693;

7. Новообразуваните УПИ да се идентифицират с нови номера;

8. Да се покрие калкана на пристройката, ако не е предвидена за събаряне;

9. Да се уточни собствеността на имота и заявлението да бъде подадено от всички

собственици.
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019г. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Проекти за изменение на кадастралните планове на гр. Костенец и гр. Момин 
проход за попълване на границите на имоти, предназначени за изграждане на новата ЖП 
линия и съпътстващата я инфраструктура, определени с одобрени проекти за изменение на 
ПУП - ИПРЗ със Заповед № РД-02-15-99/13.12.2018 г. на заместник министъра на МРРБ, 
заявления вх.№ 92-Д-78,79,80/23.07.2019г., възложител: ДП НКЖИ 
11.1 гр. Момин проход 
11.2 Трасе между гр. Момин проход и гр. Костенец 
11.3 гр. Костенец 

Като разгледа подробно представения проект, Общинският експертен съвет по 
Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№ 11 

Приемат се: Проекти за изменение на кадастралните планове на гр. Костенец и гр. Момин 
проход за попълване на границите на имоти, предназначени за изграждане на новата ЖП 
линия и съпътстващата я инфраструктура, определени с одобрени проекти за изменение на 
ПУП - ИПРЗ със Заповед № РД-02-15-99/13.12.2018 г. на заместник министъра на МРРБ със 
следните забележки: 
По точка 11.1: 
1. Имотите - общинска собственост да бъдат отразен с нови кадастрални номера,

съответстващи на характера на собственост - публична и частна общинска собственост и на
действащия ПУП;

2. Да се уведомят заинтересованите страни, засегнати от предвиденото изменение на
кадастралния план на гр. Момин проход;

По точка 11.2:
1. Да се уведомят заинтересованите страни, засегнати от предвиденото изменение на
кадастралния план на гр. Костенец.
По точка 11.3:
Да се уведомят заинтересованите страни, засегнати от предвиденото изменение на
кадастралния план.
След отстраняване на забележките да се издадат Заповеди за изменение на кадастралните
планове .

......... /4 ...... 
АРХ.ДАНАИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕ 
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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 

ПРОТОКОЛ № 4 от 24.07.2019r. 

на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

ОТНОСНО: Мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен план -
изменение на плана за регулация и застрояване/ на ПИ пл. № 2043, част от УПИ V -

,,Болница", кв. 109 по плана на гр. Костенец, възложители: Надежда Димитрова Малковска, 
Стефан Димитров Малковски и Георги Димитров Малковски, Заявление вх. № 94.00-
2/16.01.2019 г., Молба вх.№ 94.00-2/04.06.2019 г. и Молба с вх. № 94-ОО-2/19.07.2019г. 

Като разгледа подробно представените документи, Общинският експертен съвет по 
Устройство на територията взе следното решение: 

РЕШЕНИЕ№ 12 
Във връзка с молба с вх. № 94 - 00 - 2/19.07.2019г. е извършена е 11роверка, с която е 
установено, че не е започната процедура по отчуждаване. Няма одобрен ОУП на гр. 
Костенец. Имотът попада в зона II на града, да се спазват изискванията на чл. 38, ал. 1 от 
Наредба 7 за смесена централна зона за малки и много малки градове: 

Плътност на застрояване от 30 % до 60 %; 
Интензивност на застрояване от 1 до 2; 
Необходима озеленена площ от 30% до 50 %. 

Приема се: Мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен план -
изменение на плана за регулация и застрояване/ на ПИ пл. № 2043, част от УПИ V -
„Болница", кв. 109 по плана на гр. Костенец. Да се съгласуване с експлоатационните 
дружества. Предложеното изменение може да бъде допуснато за изработване . 

. . . . . . . . . .  ,� . . . . . . . . . . . . . .  . 

АРХ. ДАНАИЛ ДРЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЕСУТ 


