
КОНТРОЛЕИ ЛИСТ № 811/07.03.2022 г. 

ВИОСИТЕЛ: Кмет 

ОТИОСИО: Одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на план за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. 
Русе 

ПРЕДСТАВЕИО ЗА СТАИОВИЩЕ НА ПК по: 

Комисия Председател 

• Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм Пламен Цветков 

Бюджет и финанси Йорданка Даневска 

Комунални дейности, транспорт и безопасност 

на движението 

Йовчо Смилов 

• Териториално устройство и строителство Иван Петров Иванов 

• Законност, обществен ред и сигурност Елеонора Николова 

Образование, наука и иновации Христо Белоев 

Здравеопазване и социална политика Теодора Константинова 

Култура и религиозни въпроси Росица Георгиева 

• Екология Стоян Христов 

Младежта и спорта Елисавета Досева 

ДАТА НА АДРЕСИРАНЕ: 07.03.2022г. 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 17.03.2022 г. 

ВОДЕЩА КОМИСИЯ: ТУС 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

(Иво Пазарджиев) 



а ~-9 
0.-03а~а~ 

до 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕИИЕ 
ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ 
КМЕТ НА ОБЩИИА РУСЕ 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на план за застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Настоящото предложение за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ на поземлен имот с идентификатор /ПИ/ 63427.1.58 в 
„Парк на младежта", гр. Русе, част от УПИ УПИ ХХХVI-Парк на Младежта, кв. 940 по плана 
на гр. Русе е изготвено на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
/ЗУТ/ по искане от Община Русе. 

С ПУП-ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в ,,Парк на младежта", гр. Русе се определя устройствена 
зона „За спорт и атракции" (Са). Предвижданията на проекта са съобразени с ОУПО Русе, 
одобрен с Решение № 304, прието с Протокол № 14/19.1 1.2020г. на Общински съвет - Русе. 

С ИПЗ за имотьт се предвижда ново свободно застрояване с ограничителни линии на 
застрояване, разположено на по 3м от имотните rраници, като се запазва съществуващото 
застрояване като елемент на плана. 

Проектьт за ПУП-ИПЗ съдържа следните графични и текстови материали: 
1. Част Архитектура - ИПЗ М 1:500, Опорен план М 1:500; Техническо задание. 
2. Част Електрически мрежи - Обяснителна записка, Ел схема и IIредварително 

становище №ПУПРОК-1856/01.03.2022 г. от ЕРП- Север. 
3. Част водоснабдяване и канализация - Обяснителна записка, ВиК ехема, съгласувана 

от „ВиК" ООД - Русе. 

Въз основа на представените материали, проектьт за ПУП - ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в 
„Парк на младежта", гр. Русе е приет на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при условията на 
чл. 135а, ал. 1 от същия закон. 

Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейностга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, предлагам Общински съвет - Русе да вземе следното 

PEIIIEHИE: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 62 от ЗУТ, във връзка с Решение № 9 от Протокол № 
05/09.03.2022г. на ОЕСУТ при Община Русе, Общински съвет-Русе 



РЕIDИ: 

Одобрява ПУП - ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в„Парк на младежта", гр. Русе, с включени 
текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение. 

Решението на Общински съвет да се изпрати за обнародване в„Държавен вестник". 

Решението подлежи на обжалване по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Съгласно текста 

Вносител 

ПЕНЧОIИИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 


