
О Б Щ И Н А    Н Е С Е Б Ъ Р 

                    

                                  ДО КМЕТА  

                                   НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От арх.Валентин Димов-гл.архитект 

Община Несебър 

 След като се запознах с постъпили в общинска администрация 

заявление вх.№Н2-УТ-368/20.01.2020 год.  на основание чл.134, 

ал.2, т.2  от ЗУТ за изменение на ПУП-РУП за  УПИ  ІІІ-227 в 

кв.25 /73571.501.540/  по плана на  гр./с./ Тънково, в частта 

му РУП  и приложените към него документи, установих: 

 Цитираният имот е извън зона „А” по ЗУЧК. 

 Искането е подадено от Величка Василева Рашкова и Ивелин 

Трифонов Николов  и към него са приложени нот.акт №182, том І, 

дело №340 от 1987 год., нот.акт №7, том І,  дело №9 от 1988 

год., нот.акт №30, том VІІ, рег.№4953, дело №1133 от 2003 год., 

нот.акт №45, том І, рег.№233, дело №41 от 2003 год. и актуална 

скици на имота от службата по геодезия , картография и 

кадастър-Бургас. 

 Съгласно действащия ПРЗ на с.Тънково за УПИ ІІІ-227 и УПИ 

ІV-228 в кв.5 се предвижда ниско, свободно жилищна 

строителство, като реализираните жилищни сгради са отразени в 

КК. С настоящата разработка не се променят начина и характера 

на застрояване. 

 Заданието касае изменение на ПУП-РУП като се установява 

намалено  отстояние на пристрояването на съществуващата жилищна 

сграда с идентификатор 73571.501.540.1 в УПИ ІІІ-227 до 

границата на съседен УПИ ІV-228 в кв.25 по плана на с.Тънково и 

нормативно разстояние между застрояването в двата имота. 

Предвижда се надстрояване с два етажа на сградата в УПИ ІІІ-227 

до височина 10,00м и устройствени показатели: Пзастр.=40%, 

Кинт.=1,20, Позел.=40%.  

 Представено е писмо с изх.№ПД-123-/1/ от 27.01.2020 год.  

от РИОСВ-Бургас. 

 Заданието е прието с протоколно решение т.28 от протокол 

№1 от 22.01.2020 год. на ОЕСУТ-Несебър. 

 Като съобразих изложената  по-горе фактическа обстановка и 

взех предвид действащата нормативна уредба и на основание 

чл.135, ал.4, т.1 считам , че са налице необходимите 

предпоставки за допускане и процедиране на поисканото 

изменение.  

 

                                  ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: 

                                               /арх.В.Димов/ 

Гж/ 


