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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 
Г-ЖА ВЕСЕЛКА ХРИСТАМЯН 
Г-ЖА ДОБРОМИРА КОСТОВА 
Г-Н ВЛАДИМИР СЛАВЕНСКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

АРХ. ДИМИТЪР АХРЯНОВ- ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  41/30.09.2022 г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220БС -286/03.10.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Ви уведомявам :

По въпрос 1: Издадена ли е скица виза за имот с идентификатор 56784.541.197, 
поискана на 28.02.22r от „Пълдин Туриивеет“ АД?

- Ако отговорът е положителен, моля да ни бъде предоставена информации за 
параметрите във вън роената скица - линии на застрояване и допустими 
височини, плътност и интензивност на застрояване, както и други 
изисквания/ако има такива/ както и допу стимите отклонения, в допълнение
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молим да ни бъде предоставено копие на цялата преписка на имота ;
- Ако е 01 казано издаването на скица виза, представете информация за

мотивите за отказа.
Във връзка с подадено в Община Пловдив заявление с вх. № 22-1400/28.02.2022г. от 

дружество „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ" АД е издадена скица виза по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ 
за ПИ с ИД 56784.541.197, идентичен с УПИ XXV-S41.197 обществено и жнлищно 
застрояване, кв. 2 по плана на Източна индустриална зона, гр. Пловдив. Визата служи за 
инвестиционно проектиране на ново свободно застрояване в устройствена зона ,,Смф1“ : 
Височина до 25,00м., Пзастр. до 50 %, Кинт до 3,5, Позел. мин. 40%, Паркиране 100%, 
еъгласно ПУП-ПРЗ одобрен със заповед №22 ОА- 95/14.01.2022г. на Кмета на Община 
Пловдив. Допълнителни изисквания описани във визата са:

* Да се изпълнят изискванията на чл.43. ал. 1 и чл. 73 от ЗУТ;
♦ Проектът да се съобрази с всички законови и нормативни изисквания в 

устройство на територията;
« Проектът да се окомплектова съгласно чл. 144 от ЗУТ и Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Можете да се запознаете с документацията по гореописаната виза, чрез началника 
на отдел „Устройствени схеми и планове“, с предварително уточнение за ден и час на 
посещението Ви /тел. за връзка : 032/656488/.

С уважени^


