
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ОТНОСНО ОБЕКТ: 
ПУП- ИПЗ за ПИ №-63427.1.58 ( УПИ XXXVI-Парк на Младежта ), кв. 940,  гр. РУСЕ, общ. РУСЕ 

НА ОСН. ЧЛ. 135 (а), ал.3, aл. 134 ОТ ЗУТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ОБЩИНА РУСЕ 

 
ФАЗА: ПУП- ИПЗ 

 Настоящото техническо задание за проектиране обхваща ПИ- 63427.1.58, който е разположен на 
територията на Младежки парк ( УПИ XXXVI-Парк на Младежта) в гр. Русе. За територията на парка има 
влязъл в сила действащ ПУП-ПЗ, Одобрен с Решение № 279, прието с Протокол № 17/11.09.2008 г. на 
Общински съвет на гр. Русе. В одобрената градоустройствена разработка ПИ-58 е отреден за Устройствена 
зона – смесена крайречна паркова рекреационна зона ( СО зр ), която е с параметри: Пзастр.- до 15 %, 
Кинт.- до 0.15, Посел.- мин. 60 % и кота корниз до 8.0 м.  
 
Мотивирана обосновка: 

Като собственик на имота и на обграждащите го терени в обхвата на Младежки парк  и с оглед на 
инвестиционните намерения на Община Русе за изграждане на Мултифункционален плувен спортен 
комплекс на територията на ПИ №58 и на базата на действащият ОУП за територията в която попада 
същият имот, се налага частично изменение на действащият план от 2008 г., като с настоящата разработка 
ще се нанесат ограничителни линии на застрояване и ще се приложат показателите предвидени за новата 
устройствена зона- Устройствена зона „За спорт и атракции“ ( Са ).  

Бъдещите инвестиционни намерения на Възложителя са да се изгради в бъдеще модерен 
мултифункционален плувен комплекс със закрити басейни, обслужващи помещения, обществно- 
обслужващи търговски обекти и цялостно благоустрояване в рамките на имота.  

 Към проекта ще се изготвят и схеми на инженерната инфраструктура, както и при необходимост 
ид. верт. планировка.  

 
УСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ОУП НА ОБЩИНА РУСЕ, УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ за ЗОНА (Са) 

 Площ на ПИ -58- 16 487 м2 

 Пзастр.- до 20 % 

 К инт.- до 0.3 

 П озел. – мин. 20 % 

 Височина на корниз- няма ограничение 

Приложение:  

1. ПУП-ИПЗ 
2. Оригинални скици 
3. Документ за собственост 
4. Извадка от ОУП с характеристика на територията 
5. Копие от действаш ПУП-ПЗ от 2008 г. 

Възложител: / .......................... / 

 
 

 

Проектант: / .......................... / 


