
Приложение  N_° 3 кым  чл. 8, av:. 1 от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  
екологична  оценка  на  планове  и  програми  
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УВЕДОМЛЕНИЕ  

за  изготвяне  на  план/програца  

от  Община  Несебър  

(име, фирма, вкііючително  администрация, длъжност) 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ЙВАНОВА, 

Моля  да  определите  необходимнте  действия, които  трябва  да  се  предприемат  за  
издаване  на  решение  за  преценяване  на  необходимост  от  екологична  оценка  (ЕО) или  
издаване  на  становище  по  ЕО  на  

„ПУП-ПЗ  за  ПИ  с  идентификатор  61056.37.1, 61056.37.2 н  61056.37.3 за  разшнренис  
на  гробищен  парк  — Несебър, м. „Хендек  тарла", зем:гнще  с. Равда, Общнна  
Несебър . 

(наименование  на  плана/програмата) 

~ 	Предоставям  следната  информация  във  връзка  с  посочения  план/посочената  програма: 

1. Информация  за  възложителя  на  плана/протрамата  (орган  или  оправомощено  по  закон  
трето  лице): 

Име: Община  Несебър, ЕИК: BG000057122 

Пълен  пощенски  адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс" №  10 

Телефон/факс/ел. поща  (e-mail): 0554/ 2 93 23 

Лице  за  връзка: ннж. Клара  Каравасилева  

Пълен  пощенски  адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс" №  10 

Телефон/факс/ел. поща  (e-mail): 0554/ 2 93 23 
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2. Орган  за  приемане/одобряване/утвърждаване  на  плана/програмата  

Орган  за  прие.иане/одобряване/утвърждаване  на  ПУП-ПЗ  е  Главния  архитект  на  
Община  Несебър. 

Приложение: (прилагат  се  допълнителни  доkументи, които  ииат  отношение  къ,tir 
уведомлението): 

1. Задание  за  изработване  на  плана/програмата, изменение  на  план/програма  в  обхват  
съгласно  Закона  за  устройство  на  територията  или  сrьответния  друг  специanен  
нормативен  или  административен  акт  и/или  информация  за  целите  и  предвижданията  
на  плана/програмата: 

- Задание  по  чл. 125 от  ЗУТ  за  „ПУП-ПЗ  за  ПИ  с  идентификатор  61056.37.1, 61056.37.2 
и  61056.37.3 за  разширение  на  гробищен  парк  - Несебър, м. „Хендек  тарла", землище  с. 
Равда, Община  Несебър". 

• 
- Скица№  №  15-32749/25.01.2016 г. на  ПИ  61056.37.1 по  КК  на  с. Равда, Община  Несебър  
придружена  с  координатен  регисrьр  на  имота; 

- Скица№  №  15-32736/25.01.2016 г. на  ПИ  61056.37.2 по  КК  на  с. Равда, Община  Несебър  
придружена  с  координатен  регистър  на  имота; 

- Скица№  №  15-32737/25.01.2016 г. на  ПИ  61056.37.3 по  КК  на  с. Равда, Община  Несебър  
придружена  с  координатен  регисrьр  на  имота; 

- Решение  №  698 от  Протокол  №  24/01.02.2018 г. на  ОбС  - Несебър; 

- Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имоти  - общинска  собственост  на  Община  
Несебър  през  2021 г.; 

2. Електронен  носител  - 1 бр. 

~ 	(прияага  се  само  в  случаите, когато  искането  се  подава  на  хартиеи  носител) 

Желая  да  получавам  електронна  кореспонденция  във  връзка  с  предоставяната  услуга  
на  посочения  от  мен  адрес  на  електронна  поща. 

Желая  писмото  за  определяне  на  необкодимите  действия  да  бъде  получено  чрез  
лицензиран  пощенски  оператор. 

Дата: 15.062021 г. 	 Възложител: 

 

(Община  
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Обект: зАдАниЕ  зА  изготвянЕ  НА  пуп  - пз  пи  61056.37.1, 
61056.37.2 и  61056.37.3 ЗА  РАЗШиРЕНИЕ  нА  ГРОБИЩЕН  ПАРК- 
НЕСЕБЪР, м. "Хендек  тарла", земл.с.Равда, общ.Несебър  

Възложител: Община  Несебър  
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Проектанти - 	  

/арх.Ралица  Христова/ 

/нвж.Мире.га  Цікол4ва/ 

за  фирмата• 	  

/инж.3ахари  Стамболиёв/ 

София, окто,иври, 201Sг. 



Йзготвеното  ЗАДАНИЕ  3А  ИЗГОТВЯНЕ  НА  ПУП  - ПЗ  ПИ  
61056. 3 7.1, 6105 6. 3 7. 2 и  61056. 3 7. 3 3А  РА  Зц1ИРЕНИЕ  НА  ГРОБИЩЕН  
ПАРК-НЕСЕБЪР, .м. "Хендек  тарла  ", зем.а. с.Равда, общ. Несебър  трябва  да  
е  в  съответсгвие  с  Наредба  №  2/21.04.2011 г. на  министерство  на  
здравеопазването  - Д.в.3612011г. и  Наредба  за  организация  и  
управление  на  гробищните  паркове  и  погребално-обредиата  дейност  
на  територията  на  Община  Несебър. 

Гробищните  паркове  са  обществени  терени  със  специа,тно  
предназначение. 

Те  са  публична  общинска  собственост  по  силата  на  чл.3, ал.2, т.2 от  
зос. 

Разширението  или  закриването  на  действащи  гробищни  паркове  и  
гра"оиiца  етава  с  решение  на  Общинския  еъвет. 

Паркоустройственият  план  за  гробнщен  парк  се  приема  и  при  
нужда  изменя  от  Общинския  съвет. С  този  план  се  определят  главните  и  
второстепенни  алеи  на  гробищния  парк, гробните  парцели  и  необходимата  
техническа  инфраструктура. Ilарцелите  се  разделят  на  редове, които  се  
броят  от  изток  на  запад, а  гробовете  - от  юг  на  север. Редовете  и  гробове'ге  
се  отделят  с  междинни  пътеки. Допуска  се  обособяване  на  отделни  
парцели  за  различните  религиозни  общности  и  етнически  групи. 
Месторазпазожението  на  гробището  и  размерът  му  се  определят  с  общите  
и  подробни  устройствени  планове  на  населеното  място  с  оглед  
персnективния  брой  на  населението. Между  гробището  и  най-близките  
жилищни  квартали  и  обществени  сгради  се  осигурява  хигиенно-еанитарна  
зvна  от  ЗООм, която  по  изключениеможе  да  бъде  намалсна  с  решение  на  
Министерството  на  здравеопазването. В  тази  зона  не  се  допуска  
сгроителство  на  нови  жилищни  сгради. 

Теренът, определен  за  гробище  трябва  да  отговаря  на  следните  
изискsания: 

• Да  не  е  с  накJТiон  откъм  страната  на  жилищните  квартали  в  
населеното  място  или  към  близките  водоизточници, 
използвани  за  питейно-битови  кужди. 

• Да  не  крие  опасност  от  свличане  или  ерутване. 
• Да  не  се  наводнява  при  проливни  дъждове  или  топене  на  

снегове. 



• Подпочвените  води  да  са  на  дълбочина  най-малко  50см  под  
изкопното  ниво  на  гробищните  места. 

• Почвага  да  се  копае  лесно  и  да  е  без  скални  образувания. 
Гробищата  се  проектират  всьответствие  с  Нормите  за  проектиране, 

установени  от  МFРБ. 
Проектът  за  изграждане  на  гробища  и  използване  на  нови  (резервни) 

терени  се  съгласува  с  органите  на  Държавния  и  санитарен  контрол. 
Всяко  гробище  се  огражда  с  подходяща  ограда  и  в  него  се  

предвиждат: 
• Парцели  и  гробищни  места  за  погребване  
• Вътрешки  пътища  (главни  и  второстепенни  алеи) 

• Площи  за  озеленяване  около  оградата  и  край  алеите  с  висока  
дървесна  растителност, храсти  и  цветни  насаждения  

• Сгради  и  места  за  други  дейности, необходими  за  правилното  
функциониране  на  гробището  

• Тоалетни  за  посетителите, свързани  с  градската  канализация  
• Места  за  паркиране  на  моторни  превозни  средства. 

Съществуващият  гробищен  парк  Несебър  се  намира  в  ПИ  
51500.74.142 и  е  с  площ  58 199кв.м. след  одобреното  през  2012г. 
разширение, предвидено  по  ТУП  Община  Несебър  от  1 997г. Във  връзка  с  
предвижданията  на  ОУП-Община  Несебър, приет  с  Решение  №  854 от  
Протокол  №  23122.12.2009г. на  Общински  съвет  Несебър  и  с  цел  
осигуряване  модерек  гробищен  парк  за  Агломерация  Несебър  /гр.Несебър, 
гр.Св.Влас, с.Равда, с.Кошарица  и  с.Тънково/, както  и  демографските  
прогнози  за  2030г. 

Възлажителят  - Община  Несебър  е  предприел  действия  за  
осигуряване  на  нови  терени, западно  от  съществуващия  гробищен  парк  за  
бъдещотQ му  разширение  и  провеждане  процедура  по  промяна  
предназначението  на  земеделски  земи, съгласно  ЗУТ  и  3033. 

Разширението  на  гробищния  парк  обхваща  ПИ  61056.37.1, 
61056.37.2 и  61056.37.3 с  обща  площ  от  67 004кв.м, като  всички  са  
земеделски  територии  с  начин  на  трайно  ползване  друг  вид  нива, частна  
собственост, за  които  ще  се  поведе  п. о  е  .. по  отч  аване. Огредена  е  
изолационна  озеленителна  ивица  около  външните  граници  с  ширина  5м  по  
западната  граница, широки  зелени  пояси  по  северната, източната  и  ктжна  



гgаница, ситуиране  на  паркинги  в  североизточната  и  югоизточна  част  на  
разширението. В  близост  до  паркингите  са  отредени  терени  за  обслужващи  
сгради. Новопредвидената  anейна  мрежа  е  обвързана  сьс  сьществуващата  
такава  в  гробищен  парк-Несебър. В  севериата  част  са  предвидени  два  
парцела  за  урно  полагане, а  вюжната  - два  за  погребване  с  други  
вероизповедания. 

Отредени  са: 
• парцели  за  гробни  места  с  обща  площ  36 бб7кв.м  
• озеленяване  - 16 093кв.м  
• алеи  - 10 884 кв.м  
• паркинги  - 3 ЗбОкв.м  

~ 
	

Основен  транспортен  носител  се  явяват  HH 51500.74.75 и  ПИ  
61056.37.100 по  землищната  граница  Несебър-Равда, за  които  при  
необходимост  ще  се  проведе  процедура  по  промяна  предназначението  на  
земеделската  земя. 

Водоснабдяване  и  електрификация  щ  се  осигури  от  
съществуващите  мрежи  за  rробищен  парк-Несебър. 

~ 

~ 
Съставил 	  

/арх.Р.Христова/ 

е  
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЬР  - ГF БУРГАС  
8000, ПОЩЕНСКА  КУТИЯ  -526 Буп  "СТ  СТАМБОЛОВ" №120 ет.4, 056l813518; 549701. 

burgas@cadastre bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-32749-25.01.2016 г. 

Поземлен  имот  с  идентификатор  61056.37.1 

С  Равда. общ  Несебър  обл  бургас  
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри, одобрени  със  Заповед  РД-18-58/16.04.2008 г. 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  НА  АГКК  
Последно  изменение  със  заповед  няма  издадена  заповед  за  изменение  в  КККР  
Адрес  на  поэемления  имот  местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  
Площ  35979 кв.м  

ф у  Трайно  предназначение  на  територията  Земеделска  
lачин  на  трайно  ползване: Друг  еид  нива  

Координатна  система  БГС2005 

Скица  №  15-32749-25.01.2016 г. издадена  въз  основа  на  
документ  с  входящ  №  01-1 81 57-22.01.2016 г. 	

~~ lИнж. Пенка  бъц✓~арова! 
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Собственици  
1. ЩЕРЮ  АНДОНОВ  ГЛАВОВ  
Ид  част  1/5 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02.05.1995г , издаден  
2 ДИМИТРА  ДИМИТРОВА  ГЛАВОВА  
Ид. част  1/15 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02.05 1995г, издаден  
3 АНТОН  ГЕОРГИЕВ  ГЛАВОВ  
Ид  част  1!5 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02.05.1995г, издаден  
4 ЕФТИМИЯ  МИЛКОВА  ТОДОРОВА  
Ид  част  1/10 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02 05.1995г, издаден  
5. АНДОН  ЯНЕВ  ГЛАВОВ  
Ид  част  1/15 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02.05 1995г  издаден  
ВАЛЕНТИНА  ЯНЕВА  ЯНАКИЕВА  

лд. част  1/15 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02.05.1995г , издаден  
7 ДИМИТРИНКА  МИЛКОВА  ХАРИЗАНОВА  
Ид  част  1/10 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02 05.1995с. издаден  
8. МАРГАРИТ  АНДОНОВ  ГЛАВОВ  
Ид. част  1/5 от  правото  на  собственост  
Нотариален  акт  Nº 121 том  4 дело  975 от  02 05 1995г  , издаден  
Списък  с  координатите  на  точките, определящи  границите  

Координатна  система  БГС2005 

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  

от  Несебърски  районен  съд  
на  поземления  имот: 

Точка  
i №  

Координати  
Х  [мJ Y [м] 

I 	1. 
ь  

4727556.93 679055.58 

2.  4727550.20 679039.71 

3.  

~ 
4727534.30 679002.22 

4.  4727523.98 678977.86 
5.  4_727696.19 678967.98 

~ 	6. -~ 	4727949.34 678953.43 

• 
I 	7. 4727949.14 678993.62 

8.  4727946 94 679004.33 

9.  4727944.26 679016.98 
1 О. 4727944 26 679017.11 

4727839.70 679023.09 

i 12 4727841.70 679058.00 

Е  13. 4727564.75 679073.93 

Скица  Nº 15-32749-25.01.2016 г. издадена  въз  основа  на  
документ  с  входящ  Nº 01-18157-22.01 _2016 г. 
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1имж. Пенка  бъчвароваl 
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Изходящ  №  25-5270-25.01 .201 6 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
за  характеристики  на  поземлен  имот  

в  Земеделска  територия  

Службата  по  геодезия, картография  и  кадастьр  - ГР. БУРГАС, във  връзка  с  
подадено  Заявление  за  услуги  от  Кадастрална  Карта  и  Кадастрални  Регистри  
(КККР) с  вх. №  01-18157-22.01.2016 г , издава  настоящото  удостоверение  за  
характеристика  на  поэемлен  имот, находящ  се  в  с. Равда  с  категория  на  
населеното  място  4. 

^ 	 Поземлен  имот  с  идентификатор: 	61056.37.1 

Адрес  / местност 	 местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  

Вид  на  територията: 	 Земеделска  

Начин  на  трайно  полэване: 	 Друг  вид  нива  

Площ 	 35979 ке.м. 

1 Категория  на  земята  при  неполивни  условия: 1V (четвърта) 

2. Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  строителните  граници  на  
населеното  място, в  което  се  намира  

- граничи 	 ❑ 

- до  1 км 	 ❑ 

- от 1 до 3 км 	® 
- от 3добкм 	❑ 

от  б  до  8 км 	❑ 

3 Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  пътната  мрежа  с  трайна  
настилка:  

- 	граничи  с  пътната  мрежа 	❑ 	~►~ '~~ _~ ~ ~~ 
- 	до  1 км 	 ® 	~~,•. ~.,~у~ '~г  '~ 

~ 
- над  1 км 	 ❑ 	~ t~ ~й/<1  

Изработил:  	 Заачалник  на  СГКК  - Бургас: 
! инж  Лиляна  Илиева  / 	 ; инж. Пенка  

	

Q~ гл.експерт  в  СГКК- Бу~гас 	` 
l3аповед  за  замес~ане  №РД-13-20/20 0112_016г: .- . 

	

на  ИД  на  АГКК1 	~ 
.i~ ј.ь . itcT i i.< ►  t і':at(и. ј: Ѕ riО( rt пия  ю  ir~.i~c i t.r 1,Р. F~ , Pt %( 	~ г  

1 	 - 

RииО. Г1Ufllf F1c I 	I:y 7 F1sI 	26. hti-r "(' ('.( 1  

1_'(1.ri.a. ()~b 81.iJ1H, 	a97U1. Ьur~, іСrлдц ti( г'r h~.t 
ьЅ~!1 с  І . г  1 ;д;6_чи? 

(:TF/ i М  I- 



Координатна  система  БГС2005 

30 

® 

44 

2 
м  1 :2000 

Номер  по  предходен  план  037002, квартал: 0 
Съседи  61056.37.1, 61056.37.3, 61056.20.111 

Скица  №  15-32736-25.01.2016 г. иэдадена  въз  основа  а  
документ  с  входящ  №  01-18157-22.01.2016 г. 
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QГЕНIIИЯ  ПО  ГЕО.2ЕЗИЯ, 
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ГFF БУРГАС  
8000 ПОЩЕНСКА  КУТИЯ  -526 Бул  "СТ  СТАМБрЛОв  №120.ет4, 056/813518. 549701 

burgas@cadastre bg, БУЛСТАТ.130362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-32736-25.01.2016 г. 

Поземлен  имот  с  идентификатор  61056.37.2 

С  Равда  общ  Несебър, обл  6yprac 
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри. одобрени  със  Заповед  РД-18-58/16.04.2008 г. 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  НА  АГКК  
Последно  изменение  със  эаповед  няма  издадена  заповед  за  изменение  в  КККР  
Адрес  на  поземления  имот  местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  
Площ  3499 кв.м  
Трайно  предназначение  на  територията. Земеделска  

~ 	ачин  на  трайно  ползване  Друг  вид  нива  



i 

р, 

АГЕНUИЯ  ПО  ГЕО~JЕ3НЯ, 
К4РТОГРАСDИЯ  И  КН.НСТЬР  ~`- 

СоФия  1618, кы  Гlлвпово, ✓л  Мvсдпь  1f'1 
Ел. 02/818 83 83, Флкс  02/955 53 33 
АСАО®CADASTRE.BG • WWW.CAOASTRE.BG  

crp 2 от  2 

Собственици  
1 ЯНКО  ТРЕНДАФИЛОВ  МАРКОВ  
Няма  данни  за  идеалните  части  
Решение  на  ПК  по  чл  17, ал  1 от  ЗСПЗ3 (чл.27 от  ППЗСПЗЗ) за  възстановяване  на  правото  на  
собственост  с  план  за  земеразделяне  №  М135 от  0202. 1995г , иэдаден  от  Поземлена  комисия  Несебър  
Списък  с  координатите  на  точките, определящи  границите  на  поземления  имот: 

Координатна  система  6ГС2005 	 

! Точка  ~ _  	_ Координати  
№ 	 Х  [м] 	 У  (м] 

4 I. І 	4727841.70 	679058.00 _ ~ 
1 2. + 4727839.70 	679023.09 	! 

` 3.  11 4727944.26 	679017.11 

! 4. 	4727936.89 	679052.56  

Скица  №  15-32736-25.01.2016 г. издадеча  въз  осноеа  на  
документ  с  входящ  №  01-18157-22.01.2016 г. 

1инж. Пенка  6 чlвapoRa/ 



3 Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  пътната  мрежа  с  трайна  
настилка: (jЛ.Z - 	граничи  с  пътната  мрежа 	❑  

- до  1 км  
- 	над  1 км 	 ❑ 	О  ~ >-.~.~'• 

,—. $ 

! 

лГЕНUИЯ  ПО  fEOJE3Hi1, 

~' клnтогрлсЛия  и  кл. лгть~ 
Сг ~р,tя  1618. ке  П  Grzc в , w, 	N41 
тсл  021818 83 83, 	02/955 53 33 
АСАО®CAOASTRE.BG  • www.CAoдSTRE.BG 

Изходящ  №  25-5273-25.01.2016 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
за  характеристики  на  поземлен  имот  

в  Земеделска  територия  

Службата  по  геодезия, картография  и  кадастър  - ГР. БУРГАС, във  връзка  с  
подадено  Заявление  за  услуги  от  Кадастрална  Карта  и  Кадастрални  Регистри  
(КККР) с  вх. №  01-18157-22.01.2016 г., издава  настоящото  удостоверение  за  
характеристика  на  поземлен  имот, находящ  се  в  с. Равда  с  категория  на  
населеното  място  4. 

Поземлен  имот  с  идентификатор: 	61056.37.2 

Адрес  / местност: 	 местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  

Вид  на  територията 	 Земеделска  

Начин  на  трайно  ползване: 	 Друг  вид  нива  

Площ: 	 3499 кв.м. 

1. Категория  на  земята  при  неполивни  условия: 1V (четвърта) 

2. Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  строителните  граници  на  
населеното  място.. в  което  се  намира: 

граничи 	 ❑ 

до  1 км 	 ❑ 

- от 1 до 3км 	® 
- от 3добкм 	❑ 

от  6 до  8 км 	❑ 

Изработил: 	 
1 инж  Лиляна  Илиева  / 

За  началник  на  СГЮС  — 6yprac: 
инж. Пенка  Бъ!+вврова  

гл  експерт  в  С~ГКК~—УБургас  
i3аповед  за  замесУване  №РД-13-220.01.2016г. 

на  ИД  на  АГКК/ 
( J? i1:bЛ  U(1 1 1(! 1F il1Я, К \Р 1(11 Р ~Ф11Я  11 И'\.l\( г6Р  I.Р. 1,! f'1 ~( 

sr►t1u. пг,liU нс  к  а  tiv Tt-tя  ;г(,. Ьу  г " г  i г  г 	t1,()>t(1R 
n. І  2Н.~ і .:1. ( г;(, н 1 	4О7и 1. ь << г 	.(tt<„іг. n_. 

Ь1 1ГТ  11 :1 ;и  (і'_~)и? 	 - 

С-ер"Тос.1 

  



/.lГЕНС1ИЯ  ПО  ГЕО9Е3ИЯ, 
К/3АТОГА/.1ФИt1 И  К/.7'/aCTbP 

м  1:5000 
Номер  по  предходен  план  037003, квартал: 0 
Съседи  61056.37.1, 61 056.37.5, 61056.37.100, 61056.37.2, 61056.20.111 

Скица  N 15-32737-25.01.2016 Г. иэдадена  въэ  осноеа  на  
документ  с  входящ  Na 01-18157-22.01.2016 г. 	

/ин~, ПёнКа  б,r~iваровя! 

~ 

СоФ,я  1618. кв  Пдалоао, vr Mvcar.a №1 
тЕл  02/618 83 83, Фякс  02l955 53 33 
ACAD~CADASTRE BG • WWW CADASTRE.BG 
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СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЬР  - ГР  6УРГАС  
8000, ПОIЦЕНСКА  КУТИЯ  -526, буп  "СТСТАМБОЛОВ" №120.ет4, 056/81 35 1 8; 549701 

burgasQcadastre bg, БУЛСТАТ.130362903 

СКИЦА  НА  ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  
№  15-32737-25.01.2016 г  

Поэемлен  имот  с  идентификатор  61056.37.3 

С. Равда, общ. Несебър, обл  Бургас  
По  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри, одобрени  със  Заповед  РД-18-58/16.04.2008 г. 
на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР  НА  АГКК  
Последно  изменение  със  заповед: няма  издадена  заповед  за  изменение  в  КККР  
Адрес  на  поземления  имот: местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  
Площ: 27516 кв.м  

~
Трайно  предназначение  на  територията: Земеделска  
ачин  на  трайно  полэване: Друг  вид  нива  

Координатна  система  6ГС2005 



Сот  1&8 ке  ПлВлово, v мvcana №1 
: 0218~8 83 83, ФАкс  02l955 53 33 

4CAO®CADA5TRE BG • WWW.CADASTRE BG 

Агбниия  по  гЕо 1ЕзИя, 
КААТОГРАСbИЯ  И  KAJACTbP 

Координати  

Собственици: 
1. ХРИСТО  ХРИСТОВ  МАРКОВ  
няма  данни  эа  идеалните  части  
Нотариален  акт  аа  собственост  върху  недвижим  имот. придобит  по  наследство  №  133 том  111 от  
0304. 1 995г  издаден  от  Несебърски  районен  съд  
Списък  с  координатите  на  точките, определящи  границите  на  поземления  имот: 

Координатна  система  БГС2005 

Точка  

2.  
3.  

4.  
5.  

4727934.51 

4727906.45 

4727901.85 

4727719.22 

4727617.18 

4727564.75 

ьс  , 
„ 	 . 
~ 

~ 1 Ф 	 ~ 

~,.. 
~,~ьр8с•sflt~якa бъ~ароеаl 

Скица  №  15-32737-25_01.2016 г. иададена  въз  основа  на  
докумеі-т  с  входящ  №  01-18157-22.01.2016 г  

стр. 2 от  2 

№ 	х  [мЈ  

4727936.89 

Y [м) 
679052.56  

679064.15 

679099.38 

679125.55 

679136.55 

679197.56 

679073.93 7.  
8. ; 4727841.70 679058.00 



АГЕНl1иЯ  Г1О  ГEQJE3NЯ, 

к~втоглДФия  и  кл~лстьР  
С ,Q ля  1618, кG. ПяG'г  G. чл  Mv4ana N°1 
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Изходящ  №  25-5276-25.01.2016 г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
за  характеристики  на  поземлен  имот  

в  Земеделска  територия  

Службата  по  геодезия, картография  и  кадастьр  - ГР. БУРГАС, във  връзка  с  
подадено  Заявление  за  услуги  от  Кадастрална  Карта  и  Кадастрални  Регистри  
(КККР) с  вх. №  01-18157-22.01.2016 г., издава  настоящото  удостоверение  за  
характеристика  на  поземлен  имот, находящ  се  в  с  Равда  с  категория  на  
населеното  място  4. 

~. 	 Поземлен  имот  с  идентификатор 	61056.37.3 

Адрес  / местност: 	 местност  ХЕНДЕК  ТАРЛА  

Вид  на  територията: 	 Земеделска  

Начин  на  трайно  ползване: 	 Друг  вид  нива  

Площ: 	 27516 кв  м. 

1. Категория  на  земята  при  неполивни  условия: 1V (четвърта) 

2. Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  строителните  граници  на  
населеното  място, в  което  се  намира: 

граничи 	 ❑ 

до  1 км 	 ❑ 

- от 1 до 3км 	® 
от  3 до  6 км 	❑ 

- 	от  6 до  8 км 	❑ 

3. Местоположение  на  поземления  имот  спрямо  пътната  мрежа  с  трайна  
настилка: 

граничи  с  пътната  мрежа 	❑ 	 41  
до  1 км  

- 	над  1 км 	 ❑ 	
- 

 
	
~f Я  
~..• 

	

~ a~f' • 	~ 
~ 

Изработил: .... _ ...... ... ..:. .. 
/ инж. Лиляна  Илиева  l 

За  началник  на  СГКК  - Бургас: 
и  нж. Пенка  бъче~рова~  

гл.експерт  в  СГКК  - Бургас  4i ~\ 
/Заповед  за  заместване  №РД-13-20/20.01.2016г. - 

на  ИД  на  АГК1U 	~ 

 

110 І  и:л.tF 3ня, 1: ~r Ги) r ѕ,uiiи  и  k.L( і  ьr Г!'. ь1 РГА( 
.-, 
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OБЩНІiCKН  СЪВЕТ  - НЕСЕБЪР  

     

8230 гр. Несебър. ул. Еделвайс" .º 10, гелJфакс  0554/2 93 40, E.mai1: osnesebar'а  nesebar.bg  

ПРЕ  ПИС-ИЗВЛЕЧЕИИЕ  
ПРОТОКОЛ  №  24/01.02.2018 г. 

Ло  т.ШЕСТА  от  днеsния  ред  - Докладна  записка  вx.Ns 057l23.01.2018 г. от  Николай  
Димитров  — кмет  на  обшина  Несебър, относно  приемане  на  годитна  програма  за  управление  и  
разпореждане  с  имоти  собственост  на  оо'щина  Несебър  за  2018 г. 

Общинският  съвет  с  19 гл. „за" от  гласували  (9 общински  съветници  прие  следното  

РЕцIЕКИЕ  №  698 

На  основание  чл.21 ал.1 т.12 от  ЗМСМА  и  чл.8 ал.9 от,ЗОС, Общински  съвет  — Нсеебър  
приема  Програма  за  управление  и  разпореждане  с  имоти  собственост  на  община  Несебър  за  2018 г. 

/Лрограиата  е  неразделна  част  от  настояиfото  решение% 

А  ОБЩ1іНСКИ  СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ  

l ,-  
1 ,, ~-. l  ~ L  	•Z ~. . , 	_ 

.~ 
.. 



ОБЩИНА  НЕСЕБЪР  

ПРОГРАМА  

ЗА  УПРАВАЕНИЕ  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ  

С  ИМОТИ  - ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ  

НА  ОБЩИНА  НЕСЕБЪР  ПРЕЗ  2021 г. 

А  ~ ОsWіiн. нF:с: ЕЬъГ  ~ц  

ВЯРНО  С  ОриFL3ь~,А  I 
подпис:( J _ ~,  



Имот№  №  
КВС/КК  

Площ  на  илІота  
по  kBC/КК  

Площ  на  имота  
в  иасив  за  
ползване  

НТП  Масив  

32.79 9.685 0.054 Полски  път  32-7 

36.104 14 578 887 Попеки  път  iГ-5 

50.6 4.674 1.906 Полски  път  50-2 

50-3 50.6 4.674 1.673 Поlюгаi пtiт  

Напоителии  канали, hоито  пе  фvикционират  

Имот  №  
КВС/KIC 

Площ  на  имота  
по  КВС/КК  

ILэoщ  на  имота  
в  масив  за  
ползване  

HTII Масив  

32.89 15.186 0.685 Напоител. канал  32-4 

IV. ИМОТИ, КОИТО  ОБЩИНА  НЕСЕБЪР  ИМА  НАМЕРЕНИЕ  ДА  
ПРИДОБИЕ  ИЛИ  ПОДЛЕЖАТ  НА  ОТЧУЖДАВАНЕ  И  ИМОТИ, КОИТО  
ЩЕ  ПОСЛУЖАТ  ЗА  ИМОТНО  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПОРАДИ  
РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ОБЕКТИ  ОТ  ОБЩИНСКО  ЗНАЧЕНИЕ  

А. ИМОТИ, КОИТО  ОБЩИНА  НЕСЕБЪР  ИМА  НАМЕРЕНИЕ  ДА  IIРИДОБИЕ  
ИЛИ  ЛОДЛЕЖА  Т  НА  ОТЧУЖДАВАНЕ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ОБЕКТИ  ОТ  
ОБIЦИНСКО  ЗНА  ЧЕНИЕ  

А.1. Имоти, които  Община  Несебър  има  намерение  да  придобие  по  
Qеда  на  чл.15, ал.3 от_ ЗУТ~ 

1. 1 кв.м. реално  обособетти  части  от  бивш  УПИ  III-23 в  кв.11 по  плана  на  
с.Баня, които  съгласно  ПУП-ПРЗ  се  придават  към  улица  с  ид. 02703.501.413 по  

~' 	КК  тта  с.Бапя, 32 кв.м. реалтто  обособени  части  от  бивш  УПИ  IV-23 в  кв.11 по  
~ 	плана  на  с.Баня, които  съгласно  ПУП-ПРЗ  се  придават  към  улица  с  ид. 

02703.501.413 по  КК  на  с.Баня  
2. 516 кв.м. реално  обособени  части  от  бивш  УПИ  VIII-186 в  кв. 6001 по  

плана  на  к.к. „Слънчсв  бряг-запяд", /ПI4 51500.506.349/, които  ст.гласно  
предложенпго  изменение  и  Гкица-проект  с  N° 1 5-4 1 848 1/1 3.05.2019 на  СГКК- 
гр.Бургас  са  с  проектен  идентификатор  5 1 500.506.720 по  КК  на  гр. Несебър  за  
реализиране  на  улица  от  о.т. 580 до  о.т. 5812. 

А.2. Имоти, които  Община  Несебър  има  намерение  да  придобие  или  
подлежат  на  отчуждаваие  за  реализиране  на  обекти  от  общинско  значение  

т  имотите  включени  в  обхвата  на  ПУП-ПР  за  кадастрални  райони  
78,79,80,81,82,83,84,85,86 и  87 по  кадастралната  карта  на  гр. 

ост  „Кокалу" , съгласно  приложения  към  проекта  регистър  

п  S 	 ( ± º Ld ia 	A 



_/~ 

на  засегнатите  имоти, които  ще  станат  общинска  собственост  на  основание  
чл.16, ал.6 от  ЗУТ  след  влизане  в  сила  на  ПУП  - ПР. 

2. Поземлен  имот  с  идентификатор  61056.37.I по  КК  на  с.Равда, м."Хендек  
тарла", на  площ  от  35 984 кв.м, предназначение  - земеделска  земя, НТП- 
друг  вид  нива; 

З. ПозеМлсн  имот  с  идентификцтvр  61056.37.2 по  KK па  с.РаDда, м."Хеiщск  
тарла", на  площ  от  3 499 кв.м, предназначение  - земеделска  земя, НТП- 
друг  вид  нива; 

4. Поземлен  имот  с  идентификатор  61056.37.3 по  КК  на  с.Равда, м."Хендек  
тарла", на  площ  от  27 520 кв.м, предназначение  - земеделска  земя, НТП- 
друг  вид  нива; 

5. Поземлен  имот  62102.56.2, област  Бургас, община  Несебър, с. Раковсково, 
м. Старо  село, вид  територия  Земеделска, категория  6, НТП  Пасище, площ  
3000 кв.м; 

b. Поземлен  имот  62102.56.3, област  Бургас, община  Несебър, с. Раковсково, 
м. СТАРО  СЕЛО, вид  територия  Земеделска, категория  6, НТП  Пасище, 
площ  3999 кв.м; 

7. Поземлен  имот  11538.5.10, област  Бургас, община  Несебър, гр. Свети  Влас, 
м. ЮРТА, вид  територия  Земеделска, НТП  Пасище, площ  4389 

8. Поземлен  имот  61056.66.10, област  Бургас, община  Несебър, с. Равда, м. 
Чатал  тепе, вид  територия  Земеделска, НТП  Друг  вид  нива, площ  4268 кв.м  

9. Поземлен  имот  61056.66.11, област  Бургас, община  Несебър, с. Равда, м. 
ЧАТАЛ  ТЕПЕ, вид  територия  Земеделска, НТП  Друг  вид  нива, площ  4268 
кв.м  

10. Поземлен  имот  61056.66.13, област  Бургас, община  Несебър, с. Равда, м. 
ЧАТАЛ  ТЕПЕ, вид  територия  Земеделска, НТП  Друг  вид  нива, площ  5868 
кв.м  

11. Поземлен  имот  39164.22.51, област  Бургас, община  Несебър, с. Кошарица, 
м. До  село, вид  територия  Земеделска, НТП  Пасище, тиощ  2502 кв.м., 

12. Поземлен  имот  с  идентификатор  39164.501.2 по  КК  на  с.Кошарица, на  
площ  от  1224 кв.м, предназначение  - урбанизирана, НТП-незастроен  имот  
за  жилищни  нужди; 

13.11И  с  проектен  идентификатор  02703.501.649 iio КК  на  с.Бднн, с  ilјiuщ  34 кн., 
представляващ  реално  обособена  част  от  имот  с  кадастрален  идентификатор  
02703.501.313 по  КК  на  с. Баня, образуван  в  резултат  на  nроект  за  изменение  
на  ПУП-ПРЗ  

14. Участьк  от  път  I-9"Сл.бряг-Бургас" от  км.207+800 до  км.208+300/по  
километриране  95г./, км  212+090 до  км  212+572/километрично  положение  
по  ГИС1 

15. Поземлен 	имот  - частна  държавна  собетвеност  с  кадастрален  
идентификатор  61056.502.503 по  КК  и  КР  на  с.Равда, на  площ  от  3583кв.м, 
територия  - урбанизирана, с  НТП  - друг  вид  паземлен  имот  без  определено  
стопанско  предназначение. 

16 ==~ --~t кв.54 по  плана  на  гр.Несебър, представляващ  поземлен  имот  с  
ка~:7У~~(~~8~ ~ 4 по  кадастралната  карта  на  гр.Несебър  на  площ  от  1509 кв.м, 

13 	еден  ,3а-озеленяване  н  резервоар  за  нафта"; 
. 	 i \ 	~ L • 	: .. t i ~i i•.4~~`~~h ~  
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17. УПИ  VI в  кв.54 по  плана  на  гр.Несебър  представляващ  поземлен  имот  с  
кад.№51500.502.443 кадастралната  карта  на  гр.Несебър  на  площ  от  305 кв.м, 
АДС№6951/16.10.2013г., отреден  „За  яхт  клуб̀  ; 

V. ОБЕКТИ, ЗА  ИЗГРАЖДАНЕТО  НА  КОИТО  Е  НЕОБХОДИМО  
ОТЧУЖДАВАНЕ  НА  ЧАСТНИ  ИМОТИ  

t 

1. Уазширснис  на  гробищни  парковс: 
- гр.Несебър; 
- с.Оризаре; 
- с.Равда; 
- с.Кошарица  
- с. Раковсково  
- гр.Сети  Влас  
2. ПУП-ПП  и  работен  проект  за  обект  „Реконструкция  на  път  от  ОПС- 
„Тънково"1 до  път  III-9061 
З. Пътна  връзка  главен  път  I-9Академика, с.Равда; 
4. Път  с.Кошарітца  — с.Оризаре  
5. Изграждане  на  довеждащи  колектори  и  ПУП  —HH за  довеждаща  
инфраструктура  (Ел., ВиК, пътища) към  новоизграждана  локална  ПСОВ  
с.Оризаре  и  с.Гюльовца; 
6. Проектиране, разширение  и  рекултивация  на  сметище  - гр.Несебър  
7. Разширение  и  реконструкция  на  път  Сл.бряг  — Кошарица; 
8. Разширение  и  реконструкция  на  път  с.Емона; 
9. Реконструкция  и  разтирение  на  път  к.к."Сл.бряг  — гр.Св.Влас" 
от  км  0+850 до  км  2+674.65 I-ви  етап, от  км  1+290 до  2+674.65 II-pи  етап  от  
км0+850 до  1+290; 
10. ПУП-ПР  за  кадасгрални  райони  51500.76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 и  87 
по  кадастралната  карта  на  гр. Несебър, местност  „Кокалу". 

VI.OБЩIIIICKIi ОБГКТIi ОТ  ПZРВОСТЕПЕIПIО  ЗIIA'IEIцiE 

1. Разширение  на  гробищни  паркове, включващо  изготвяне  на  ПУП, проектиране  
и  и  ~i•раихцnне: 
- гр.Несебър; 
- с.Оризаре; 
- с.Равда; 
- с.Кошарица  
- с. Раковсково  
- гр.Свети  Влас  
2. Г~,~.- - одопровод  от  деривация  „Камчия" до  водоем  „Ханска  шатра"; 
!~ • 

 

. 	f т 	на  пътни  връзки: 
ът 	ъГ \,~авен  път  I-9Академика, с.Равда; 

i[  — с.Оризаре  
;ьf' Q~  +1 
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- ПУП-ПП  и  работен  проект  за  обект  „Реконструкция  на  път  от  ОПС-„Тънково"1 
до  път  III-906I 
4. П'УП  - Екопарк, гр.Несебър  и  ПУП-ПП  за  довеждаща  инфраструктура  (Ел., 
ВиК, пътища); 
5. Проектиране, разширение  и  рекултивация  на  сметище  - гр.Несебър  
6. II:11I1аЖдd1IC па  локалпа  ПСОВ  па  с.ОризарС  и  с.ГЮлЬОВЦа, и3гражцАне  на  
длнеждагтjи  копектлри  и  ПУП  -ПП  за  донеждапlа  инфрастrуктура  (F.n., BuK, 
ПЪТИща); 
7. Пътна  връзка  до  поземлен  имот  с  идентификатор  00271.2.210 по  КК  на  
с.Александрово, общ. Поиорие, преминаващо  през  ПИ73571.28.12 по  КК  на  
с.Тънково; 
8. ПУП  - ПРЗ  и  работен  проект  за  лодкостоянка  в  с.Равда  - ПИ  61056.502.503, 
ПИ  61056.502.507, ПИ  61056.502.499 и  ПИ  61056.502.584 по  КК  на  с.Равда; 
9. Реконструкция  и  разширение  на  път  к.к."Сл.бряг  - гр.Св.Влас" 
от  км  0+850 до  км  2+674.65 I-ви  етап, от  км  1+290 до  2+674.65 II-pи  етап  от  

_ 	км0+850 до  1 +290; 
10. Кабелна  линия  400 кв.мм  п/я  Сл.бряг  - запад  - ВС  Палма  - Средно  
напрежение; 
11. Кабелна  линия  400 кв.мм  п/я  Сл.бряг  - запад  - ВС  Лариса  - Средно  
напрсжснис; 
12. Кабелна  линия  400 кв.мм  п/я  Сл.бряг  - запад  - ТП  Шатра  2- Средно  
напрежение; 
13. Кабелна  линия  185 кв.мм  п/я  Сл.бряг  - запад  - ТП  Арка  - Средно  
напрежение; 
14. Кабелна  линия  185 кв.мм  п/я  Сл.бряг  - запад  - ВЕП  „Септемврийче"-Средно  
напрежение; 
15. ПУП-ПР  за  кадастрапни  райони  5 1 500.76,77,78,79,80,8 1 ,82,83,84,85,86 и  87 
по  кадастралната  карта  на  гр. Несебър, местност  „Кокалу"; 
16. Изграждане  на  Спортно  - рекреационен  парк  в  гр.Свети  Влас  
17. Проект  на  ПУП-ПЗР  , проектиране  и  изграждане  на  Пречиствателна  станция  

~ 	върху  ПИ  11538.11.23 по  КК  на  rр.Св.Влас, м."Ага  чешме", Урбанизирана  
• терпторня, па  площ  от  11801кв.м, АчОС  N~5I32/08.03.2012г.; 

18. ПУП  - ПР  по  чл.125 от  ЗУТ  за  СО  „Инцараки" , за  имоти  в  кадастралсн  
район  11538.504 по  КК  на  гр.Свети  Влас; 
19. ПУП  - ПРЗ  , HH за  пристанищна  акватория  и  специализирана  скема  за  ПИ  №  
51500.501.1, 51500.501.485, 51500.501.486 и  51500.501.487 по  КК  на  гр.Несебър  - 
Реконструкция/рехабилитация  и  модернизация  на  рибарско  пристанище  
„Северна  буна-Несебър"- гр.Несебър, община  Несебър, област  Бургас  на  
територията  на  Община  Несебър, област  Бургас; 
20. Изграждане  на  обществен  селищен  парк  с  открити  обекти  за  спортни  
дейности  и  площадка  за  игра  в  УПИ  I- общ. кв. 10 по  плана  на  ж.к. Черно  море, 
гр. Несебър" - Етап  3 детска  площадка  и  парк; 
21. Про  .-.: _ проектиране  и  изграждане  на  ВиК  обекти, включени  в  списък  на  
инвоАа  \намерения  за  финансиране  и  реализация, във  връзка  с  
из  ъ~ёtlи~~гаГ \~носгите  по  сключения  Договор  №РД-02-29-б8/31.03.201бг. 
, - `, ;с:•,~ g̀,~ 
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между  Консорциум  ДЗЗД  „РПИП  ВиК  Бургас, Сливен, Шумен" и  МРРБ, 
обхващащи  имоти  в  различни  населени  места  на  Община  Несебър, както  следва: 
гр. Несебър, Сл. бряг, Равда, Ахелой   
1. Изграждане  на  втора  камера  към  НВ  „Стролата" — гр. Несебър  с  проектен  обем  
V=20000 тз; F=7500 т2 
2. IlIяxти  рrгу iІкгоги  на  на ~tsплнr. 
-на  довеждащия  водопровод  при  вход  в  с. Равда  с  обем  = 48 т3 
- на  довеждащия  водопровод  при  вход  в  гр. Несебър  с  обем  = 96 т' 
- на  довеждащия  водопровод  при  вход  в  ТК  „Сл. бряг", с  обем  = 96 т' 
Сл. браг, Несебър, Равда   
1. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  DN600 стом. от  НВ  „Стролата" за  
Несебър, Сл. бряг, Св. Влас, Равда  L= 2 525 m DN1000mm 
2. Довеждащ  водопровод  DN600 сто:и. от  НВ  „Стролата" за  Несебър, Сл. оряг, 
Св. Влас, Равда  L= 1 850 m DN 800 тт  — реконструкция  
гр. Несебър   
І. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  DN400-стом. за  гр. Несебър  
L= 4000 m DN 400 rnm 
с. Равда   
І. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  DN250-етернит  за  с. Равда  с  L= 900 
т  DN 3 50 тт  
2. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  от  новопроектиран  водопровод  до  
разпределителна  мрежа  с  L= 900 m DN 350 тт  

гр. Ахелой   
1. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  от  НВ„Стролата" и  доизrраждане  на  
съществуващ  водопровод  за  местносrга  „Бабата" с  L= 800 m DN 300 тт; 
гр. Свети  Влас   

1. Реконструкция  на  довеждащ  водопровод  от  ПС  „Котарица-Кучкарника" 
до  НВ  „Ханска  Шатра" с  L=950 m DN 400 тт; 

гр. Оозор   
І. Изграждане  на  втора  камера  към  същ. Напорен  резервоар  V= 4 500 т3 
2. (АЦ  Ф546) (АЦ  Ф546) Довеждащ  водопровод  от  ПС„Приселци" до  
регулациоiнiа  грапица  на  гр. Обзор  с  L= 6432 m DN 400 тт  
З. Реконструкция  на  тласкатели  (АЦ  Ф350) от  КПС  1 до  изливна  шахта  с  L= 
2*220 m DN 200 тт; DN 560 тт  
4. Реконструкция  на  колектор  (АЦ  Ф546) ог  изливна  шакга  до  иsЈiиВНа  na ip. 
Бяла  
L=600mc DN600mm 
5. Реконструкция  на  колектор  от  изливна  шахта  на  гр. Бяла  до  КПС  2 с  L=600 т  
DN 800 тт  
б.Реконструкция  на  тласкатели  (АЦ  Ф546) от  КПС  2 до  ПСОВ  „Обзор" с  L=750 
т  DN 700 тт  
22.Закриване  и  рекултивация  на  съществуващо  депо  за  твърди  битови  отпадъци  
- м.Бanаба  j~.- -!. 	гр.Обзор  
23. Изгр~% a~,ltkiиh о  ~. роsодна  мрежа  с. Оризаре  
24. ПУ  %., 	

~
При~км  з̀  изiраждане  на  инженерно  техническа  инфраструктура  

- 	.., 
Q+,~.~►sulин~cir.lrs ь,~~ is~'
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ПСОВ  „ Св.Влас  - Елените" в  ПИ  11538.11.27 и  nH 11538.11.23 м. „ Ага  
Чешме" , гр. Св. Влас  - Елените  

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Uцтимални iи  сгwtаниснане  на  иtiщинсtсисе  имиiи  с  il,иmata на  дибър  

стлпапип  при  cttaзnaue tta закииици rе  зsзискванзаsi е  и3щiјiи  и  инiерес  на  
паселепието  па  общината, като  по  този  наТпин  се  поцибрява  социаизнага  среца  и  се  
повишава  качеството  на  живот  на  териториалната  общнюст. Проrрамата  за  
управление  и  разпореждане  с  имоти  — общинска  собственост  в  Община  Несебър  
за  2021 г. по  своята  същност  е  отворен  документ  и  може  да  се  акгуализира  през  
годината, като  при  необходимост  се  извършва  и  актуализация  на  годишния  
бюджет. 
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ЛЕГЕНДА  

о~ имот  ~ощ  
кв.м. 

нА~п-1 нА  тРАйно  
ГlолзвАнз: 

същ.tр. :.к\ 51500.74.142 58199 грооищен  парк  
\ 

разшир.гр.па$к~ 
 	~i 056.37.3 

61056.37.1 35985 ,1руг  нид  пива  
\61056.37.2 3 499 zрyт  вид  нина  

27520 цруг  вид  пива 	, 
/ 

Общо  имоти  за\Ір~зпрение  гробищен  парк  -б'7 004 кв.м   
\  `\ 

- па  . ~te ' за  гробищни  іеста  = 36 667 кв.м  
\ 	- озеSняване  = 16 093 кв.м  74.15 

- алеи  = 10 884 кв.м  
За  паркинги  = 3 360 кв.м  

Общо  н+ :~ср.\бищен  парк  = 125 203 кв.м   
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СД  "АК  " - СОФИЯ  

обект: Задание  по  ч.п. ~~д  ЗУ'F за  HyH. 
за  ПИ  61056.37.1, 61056.37~ 61056. .3, 
зем.л.с.Равда, обw.Несебьр  о  

за  разшчрение  гробинiён  па  к~I~СЕБЪР  

възложитеоЩиЯА  НЕСЕБЪР\~ 
: чертеПЛАН  ЗА  ЗАСТРОЯI 	~ 

Съгласувал: 	 ~ ~ ~просктанти: арх. Р  Хрисгова  
/инж. Ил. Балабанов7- 	 инж.М.Нико  гова  ~ . 
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