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АРХ. КОНСТАНТИН БОЖКОВ -  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ,
ЗА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД Ха 223ГА- 21/31.01.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Във връзка с Ваше питане Ха 22X11 -  6/08.02.2022 г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220БС -47/10.02.2022 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: Стартирана ли е процедура за изработване на подробен 
устройствен план за гробищен парк на основание чл.124а, ал.2. във връзка с чл. 
134,ал. 1, т.2 за възникнали нови общински нужди за обекти - собственост на 
Общината и ал.З от ЗУТ с изменение на ОУП-Пловдив?;

По въпрос 2: Ако е стартирана, на какъв етап е към настоящия момент?;
По въпрос 3: Заложени ли са средства за изпълнението й в проектобюджета



на Община Пловдив за 2022г? 
и
По въпрос 4: Можете ли да се ангажирате с по-конкретни срокове за 

приключването й?
Към настоящия момент са извършени следните процедури по урегулиране и 

разширение на Траурен парк Коматево, гр.Пловдив:
1. Първи етап - урегулиране на съществуващия ТП „Коматево“ и 

разширение с ПИ56784.347.17 по КК на Пловдив:
Със заповед №21-ОА-574 от 22.02.2021г. на Община Пловдив е одобрено 

техническо задание и разрешено изработване на проект Подробен устройствен план - 
План за регулация , за ПИ56784.347.15 по КК на Пловдив - съществуващ Траурен парк 
„Коматево“ и разширение с ПИ56784.347.17 по КК на Пловдив за гробищен парк за 
служебно проектиране.

Поради факта, че ПИ56784.347.17 по КК на Пловдив е бил с НТП Овощна 
градина е започната процедурата по промяна на НТП . Във връзка с тази процедура с 
Решение №172, взето с протокол №10 от 14.07.2021г. на Общински съвет Пловдив е 
дадено съгласие за бракуване и промяна на НТП. Процедурата е приключила с 
протокол №305-1 от 24.11.2021г. на Общинска служба „Земеделие“ - Пловдив и в КК е 
отразен сменения НТП - друг вид нива.

След промяна на предназначението е получена актуална скица от СГКК 
Пловдив, извлечение от кадастралната карта в цифров вид за нуждите на 
проектирането.

С писмо №21-Ф-8191 от 10.12.2021г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД са 
получени данни и за проектиране и изискване схемата да се съгласува с 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД. Поискано е с писмо от „В и К“ Пловдив данни за 
проектиране на схема ВК за захранване на новопроектираното УПИ.

Започната е процедура в РИОСВ Пловдив за получаване на становище за 
необходимостта от Екологична оценка, което е задължително за процедурата.

Проекта е изработен в част регулация, трасировъчен проект и изменение на 
КК. Проектът за изменение на кадастралната карта е за издаване на удостоверение по 
чл.65 ал.З от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

В процес на изработване и съгласуване са необходимите схеми по чл.108 от
ЗУТ.

След комплектоване на проекта с всички части и съгласувателни писма, 
същият ще се процедира по реда на чл.128 и следващите от ЗУТ.

В проекта е включен ПИ 56784.347.15, с НТП Друг вид нива, за който след 
влизане в сила на ПУП - ПРЗ , се провежда процедура по промяна НТП за гробищен 
парк в Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив по 3033. За целта към одобрения и 
влязъл в сила ПУП - ПРЗ се допълват удостоверения за поливност, категория на 
земята, решение на РЗИ.

След приключване на процедурата по промяна на предназначението за 
гробищен парк, същото ще се отрази в кадастралната карта и може да се приключи 
процедурата по промяна на кадастралната карта.

2. Втори етап - разширение съгласно Решение №164, взето с протокол №10 
от 09.07.2020г. на Общински съвет Пловдив и предвижданията на проекта за 
изменение на ОУП — Пловдив.

Съгласно ОУП Пловдив приет 2007г. не се предвиждаше разширение на ТП 
Коматево, гр.Пловдив.

В съответствие с Решение №164, взето с протокол №10 от 09.07.2020г. на 
Общински съвет Пловдив, в решение по т. II-3 от протокол №32 от 01.10.2021г„ с



който е разгледан проекта за изменение на ОУП Пловдив, се отразяват зоните за 
разширение на ТП Коматево.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Пловдив има направено 
предложение към бюджета за 2022г. за 24000лв. за проектиране на проекта за 
урегулиране разширението на ТП „Коматево“, гр.Пловдив.

Разширението на ТП „Коматево“ съгласно Решение №164, взето с протокол 
№10 от 09.07.2020г. на Общински съвет Пловдив е предвидено в ПИ 56784.347.18, ПИ 
56784.347.8, ПИ 56784.347.7, ПИ 56784.347.12, ПИ 56784.347.5, ПИ 56784.347.13 по 
КККР на гр. Пловдив , които са частна собственост.

През 2022г„ след приключване на процедурата по Подробен устройствен план - 
План за регулация за ПИ56784.347.15 по КК на Пловдив - съществуващ Траурен парк 
„Коматево“ и разширение с ПИ56784.347.17 по КК на Пловдив за гробищен парк по т. I 
и при включване на обекта в програмата за проектиране следва да се подготви задание 
за проектиране и да се проведат процедурите по ЗОС за възлагане на проектирането. 
Процедирането е свързано със изпълнение на процедури по ЗУТ, ЗООС и 3033.

С уважение,


