
 

              

ЕКСПЕРТЕН  СЪВЕТ  ПО  УСТРОЙСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТА 

ПРИ  ОБЩИНА  КУКЛЕН 
 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 
Днес 31.01.2023г. 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. 

 
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; 

6. Милена Славова – главен експерт в дирекция  „УТС,ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и 

ГР” 
7. Мариана Лозанова – главен специалист в дирекция  „УТС,ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, 

ОМПС и ГР” 

 
 

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. Милена Славова – главен експерт в дирекция  „УТС,ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, ОМПС и 
ГР” 

7. Мариана Лозанова – главен специалист в дирекция  „УТС,ПП, ООС, СП, ХД, ОС, ТТ, 

ОМПС и ГР” 

 

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

разисквания се взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

  ОЕСУТ приема техническото задание за  изработване на „Подробен 

устройствен план - Парцеларен план - ПУП-ПП” за обект: „Промяна 

предназначението на част от ПИ 1.37 по КК на с.Гълъбово за селскостопански, 

горски, ведомствен път, за осигуряване на достъп до ПИ 1.413”, с цел 

учредяване на трасе за транспортен достъп до поземлен имот 1.413. ЕС по 

УТ предлага на кмета на Община Куклен – Мария Белчева да изготви докладна 



 

              

до Общински съвет – гр.Куклен, след което, процедурата да бъде продължена 

съгласно Закона за горите. 

 
 

ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.КУКЛЕН, ДА ОДОБРИ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНЕ 

ЗА ПУП-ПП.СЛЕД ИЗЛЯЗЛО РЕШЕНИЕ ОТ ОС- ГР.КУКЛЕН, ПРОЦЕДУРАТА ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ 

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ. 

 

   

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

разисквания се взе следното: 

 
 

 

По т.3 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: „Реконструкция и 

преустройство на съществуваща жилищна сграда” в УПИ X-455, кв.25, по 

регулационния план на гр.Куклен. 

 

 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: част „Архитектура”, част „Конструкции”, част „ПБЗ”, част „ВиК”, част 

„ЕЕ” и част „Електрическа”; 

 

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

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. 

 

 

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

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 
 

   ЕС по УТ не приема представения проект за: „Изменение на Подробен 

Устройствен План – План за Регулация и Застрояване” (ПУП-ПРЗ) за УПИ 

ПИ 1088, кв.70, по плана на гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив, с цел 

разделяне от едно УПИ на две, поради следните забележки: 

 

- Да се премахнат имотните номера и да останат само и единствено новите 

номера на УПИ  X - 2034  и  УПИ XVIII – 2035; 



 

              

- Да се коригира застроителната линия в УПИ XVIII – 2035 – показаната сграда 

да не се запазва, като бъдещо ново застрояване. Дъното на имота да бъде 

урегулиран на 5м. 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА СЛЕД КОРЕГИРАНЕ НА ПРОЕКТА, ДА СЕ ВНЕСЕ С НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

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

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 
 

            ЕС по УТ  приема представения проект за: „Подробен устройствен план 

– Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Новa кабелна 1 kV за външно ел. 

захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда” в УПИ 001123- жил. 

застр. /ПИ с идент. по КККР 18277.1.123/, масив 1, местност „Света Петка”, 

землище с. Гълъбово, община Куклен, с цел разглеждане на проекта. 

            След приключване на обявата в държавен вестник, ОЕСУТ предлага да се 

разгледа от Общински съвет – гр.Куклен, след което да се премине към издаване 

на разрешение за строеж.  
 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ ОС, СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ДА 

ПРОДЪЛЖИ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ . 

 

По т.6 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 
 

             ЕС по УТ  приема представения проект за: „Подробен устройствен план 

– Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно захранване 20 kV  

на фотоволтайчна централа с мощност 4999.86 kW”  в ПИ с Идентификатор 

40467.11.588, м. „Бунар Йолу”,  по кадастралната карта на гр.Куклен, Община 

Куклне, Област Пловдив, след отстраняване на следните забалежки: 

 

- Да де представи трасировъчен план към техническия проект за кабела; 

- Да се представи РИОСВ 

 
 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ ДА СЕ ВХОДИРА КЪМ 
ОСНОВНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ. ОЕСУТ ПРЕДЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН – М.БЕЛЧЕВА 

ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАДНА КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.КУКЛЕН. 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

По т.7 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 

 

             ЕС по УТ  разгледа представения проект за: „Подробен Устройствен 

План – План за Регулация и Застрояване” ПУП-ПРЗ  и схеми за Ел. и ВиК 

захранване  на  ПИ с ИД 40467.12.47 и ПИ с ИД 40467.12.48, м.12, местност 

„Бунар Йолу”, по КК за землището на гр.Куклен, Община Куклен, Област 

Пловдив и предлага процедурата да се продължи, след отстраняване на 

следните забалежки: 

 

- Да се представи ПУП-ПП за външното електрозахранване. 
 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКАТА, ПРОЕКТА ДА СЕ ВХОДИРА 

КЪМ ОСНОВНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ И  ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ КЪМ ИЗДАВАНЕ НА 

ЗАПОВЕД. 

 

По т.8 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 

 

             ЕС по УТ  разгледа представения проект за: „Подробен Устройствен 

План – План за Регулация и Застрояване” ПУП-ПРЗ  и схеми за Ел. и ВиК 

захранване  на  ПИ с ИД 40467.10.374 и ПИ с ИД 40467.10.373, м.10, местност 

„Св.Петка”, землището на гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив и 

предлага процедурата да се продължи, след отстраняване на следните 

забалежки: 

 

- Да се представи ПУП-ПП за новопроектирания водопровод. 
 

 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКАТА, ПРОЕКТА ДА СЕ ВХОДИРА 
КЪМ ОСНОВНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ И  ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ КЪМ ИЗДАВАНЕ НА 

ЗАПОВЕД. 

 

По т.9 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл.128, ал.8, във връзка с чл.134, ал.6 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). ЕС по УТ приема проект за „Изменение на Подробен 

Устройствен План – План за Регулация и Застрояване” (ПУП-ПРЗ) за УПИ-

30.26, по плана на с.Яврово, Община Куклен, Област Пловдив, с цел изменение 

на регулацията, както следва: 



 

              

 

 от ПИ с идентификатор 87179.30.26 – вилно застрояване се образува нов 

УПИ-30.26 – вилно застрояване, като новите регулационните линии на 

новообразуваното УПИ минават по имотните граници на ПИ с идентификатор 

87179.30.26 – вилно застрояване, съгласно зелените линии, надписи, щрихи и 

зачерквания на приложения проект за изменение;   

 в новообразуваното УПИ определя свободно ниско застрояване с Н до 7м., 

в зона означена с червен пунктир на приложеният проект за изменение;  

 определя зона “Ов” с устройствени показатели: 

 Пзастр. – до 60%; Кинт – 0,8; П озеленяване – мин. 40% 

 
 

ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ. 
 

 

По т.10 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: „Пристройка към 

съществуваща жилищна сграда” в УПИ II–676, кв.29, по плана на гр.Куклен, 

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: част „Архитектура”, част „Конструкции”, част „ВиК”, и част 

„Електрическа”; 

 

 

 
 ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА НА ГЛ.АРХИТЕКТ ДА ОДОБРИ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И ДА ИЗДАДЕ  
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ. 

 

По т.11 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     

 
 

 

 

 

 

 



 

              

По т.12 от дневния ред докладва арх.Марий Гаджев и след останалите 

разисквания се взе следното:     
 

РЕШЕНИЕ: 
 

         ЕС по УТ  разгледа и приема представения проект за: „Подробен 

Устройствен План – План за Регулация и Застрояване” ПУП-ПРЗ  и схеми 

за Ел. и ВиК захранване  на  ПИ с ИД 40.764  и ПИ с ИД 40.763, местност 

„Вриш и Терасите”, землището на гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив, 

с цел промяна предназначението за жилищно и предлага процедурата да се 

продължи, след отстраняване на следните забалежки: 

 

- Проекта да се съобщи на съседа от към землището на Община Родопи. След 

приключване на съобщението, процедурата да продължи към издаване на 

Заповед 
 

 

 
ЕС ПО УТ ПРЕДЛАГА, СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБЕЛЕЖКАТА, ПРОЦЕДУРАТА ДА 

ПРОДЪЛЖИ КЪМ ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД. 

 
                                          

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. Милена Славова ___________________________ 
 

7. Мариана Лозанова __________________________ 

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