
 

              

ЕКСПЕРТЕН  СЪВЕТ  ПО  УСТРОЙСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТА 

ПРИ  ОБЩИНА  КУКЛЕН 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

 
Днес 27.09.2022г. в заседателната зала на Община Куклен се проведе заседание на Общински Експертен 
Съвет по Устройство на Територията /ОЕСУТ/ под председателството на арх.Марий Гаджев – Гл.архитект на 

Община Куклен. 

На заседанието присъстваха: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Марий Гаджев – Гл.архитект на Община Куклен 

Технически секретар на ОЕСУТ – арх.Радосвета Папанова, главен експерт „УТ”, 

Юрисконсулт на ОЕСУТ – Зорница Недева – Експерт юрисконсулт. 
 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 
1. Началник отдел „ТСУ” и Главен инженер на община Куклен – инж. Тодор Лозанов; 

2. инж. Георги Арнаудов, експерт-изпълнител „Кадастър и регулация”; 

3. инж.Стефка Върбанова, експерт-изпълнител „ВиК”; 

4. инж.Валентина Трендафилова - експерт-изпълнител „ЕЛ” 
5. инж.Тодоров – експерт – инженер геолог; 

 

 

 

 

 

По т.1 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите разисквания се 

взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл.128, ал.9, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), ЕС ПО УТ ПРИЕМА представения проект за „Подробен 

устройствен план – парцеларен план - ПУП – ПП” за обект: „Уличен 

водопровод за ПИ с №40467.17.154”, местност „Исака”, гр.Куклен, Община 

Куклен, Област Пловдив. 
 

 

Изработеният „Подробен устройствен план – парцеларен план - ПУП – ПП” 

” за обект: „Уличен водопровод за ПИ с №40467.17.154”, местност „Исака”, 

гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив, е в съответствие с Наредба №8 

за обхват и съдържание на устройствени схеми и планове (ДВ бр.57/2001г.), 

Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и обект устройствени зони, Наредба №4/2001г. за обхват и 

съдържание на инвестиционните проекти.  
 

ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАД, НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.1 ОТ ЗУТ  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. КУКЛЕН  



 

              

 

 

По т.2 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите разисквания се 

взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл.142, ал.6, т.1 и чл.144, ал.1 от ЗУТ, ЕС по УТ приема 

Технически инвестиционен проект (ТИП) за обект: „Еднофамилна жилищна 

сграда на два етажа” в УПИ VI-51 жил.застр, от кв.9, по регулационния план на 

с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив. 

        ЕС по УТ предлага на главния архитект да одобри инвестиционния проект и 

да издаде разрешение за строеж след отсраняване на следните забележки:  

 

- Проекта да се съгласува с ВиК; 

 
 ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА ГЛ. АРХИТЕКТ ДА ОДОБРИ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И ДА 

ИЗДАДЕ  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ 

  

По т.3 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите разисквания се 

взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.14, ал.4 от ЗУТ, ОЕСУТ не приема проект: „Изменение на 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) 

за УПИ VII-25 и VI-24, кв.3, землище на с.Цар Калоян, Община Куклен, с 

цел  изменение на регулацията. 

 

ЕС по УТ предлага на компетентния орган да издаде заповед, след отстраняване 

на следните забележки: 

 

- Подписи от възложителите; 

- Предварителния договор не е коректен; 

- Да се добави част „Геодезия” и „ТП”; 

- УПИ VII-25 – няма лице към улицата от югоизточната част на имота по 

смисъла на чл.19 от ЗУТ; 

 

 
 

ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ. 

 

 
 



 

              

По т.4 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното: 
                                                      

 

             РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.142, ал.6, т.1 и чл.144, ал.1 от ЗУТ,  ЕС по УТ приема 

Технически инвестиционен проект (ТИП) за обект: „Еднофамилна жилищна 

сграда” и „Ограда с височина до 2,20м. и L = 158,81м.” в УПИ I – 13,14, 

жил.застр, (ПИ с идентификатор 18277.2.1009), м-ст „Св.Влас”, з-ще с.Гълъбово, 

община Куклен, област Пловдив. 

Дава положителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния 

устройствен план; правилата и нормативите за устройство на територията; 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; както и взаимната съгласуваност 

между: „Архитектура”, „ Конструкции”, „Г с ВП и ТП”, „ЕЛ”, „ВиК”, „ОВК”, 

„ЕЕ”, „ПБ”, „ПБЗ”, „ИГП”. 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА ГЛ. АРХИТЕКТ ДА  ОДОБРИ  ИНВЕСТИЦИОННИЯ  ПРОЕКТ И ДА 

ИЗДАДЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. 

  

 
 

По т.5 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите разисквания се 

взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл.14, ал.4 от ЗУТ, ОЕСУТ не приема проект: „Изменение на 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) 

за УПИ 007106 – жил.застр., в местност „Кара Мандра”, в землището на 

с.Яврово, Община Куклен, с цел  разделяне от един имот на осем и 

изменение на регулационните граници. 

 

ЕС по УТ предлага на компетентния орган да издаде заповед, след отстраняване 

на следните забележки: 

 

- Актуални застраховки на проектантие; 

- ВиК - пресъгласуване; 

- Решението за подновяване на статута; 

- Нова графика, като отреждането на новите УПИ, трябва да имат проектни 

идентификатори, без римски обозначения; 

 
 

ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх.Марий Гаджев ___________________ 



 

              

/Гл.архитект на Община Куклен/ 
 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Тодор Лозанов___________________ 

 
2. инж. Георги Арнаудов___________________ 

 

3. инж.Стефка Върбанова___________________ 
 

4. инж.Валентина Трендафилова ___________________ 

 
5. инж.Тодоров ___________________ 

 

6. юр.Зорница Недева_________________ 

 
 ИЗГОТВИЛ 
 ТЕХН.СЕКРЕТАР ОЕСУТ:          
                                                /арх.Радосвета Папанова/ 
                                               /Гл.Експерт с функции по УТ и секретар ОЕСУТ/ 

 

 


