
 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

№ Об-23-1 

гр. Попово 05.01.2023 г. 

 

            На основание чл. 128, ал. 3 от  ЗУТ  Община Попово съобщава на 

заинтересуваните собственици, че е изработен проект за Подробен устройствен 

план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57649.57.2 и 

57649.57.11 по КККР на землището на гр. Попово, общ. Попово с цел разширение 

на съществуващ гробищен парк. 

         Проектът  се намира в стая №302, ет. 3 в сградата на Община Попово и е 

поместена на интернет страницата на общината: www.popovo.bg, раздел Други 

обяви, съобщения и заповеди  - обявление № Об-23-1/05.01.2023 г. 

         Заинтересуваните собственици могат да направят писмени възражения,       

предложения  и искания по проекта в 14 дневен срок от датата на уведомяване до 

Община Попово.  
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ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ 

за поземлени имоти с идентификатори  57649.57.2 и 57649.57.11  по КККР на 

землището на гр. Попово, общ. Попово 

с цел разширение на съществуващ гробищен парк 

 

Възложител: ОБЩИНА ПОПОВО 
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арх. и урб. Диана Петкова 
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Относно обект: 

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПЗ) 

за поземлени имоти с идентификатори 

57649.57.2 и 57649.57.11  по КККР 

на землището на гр. Попово, общ. Попово 

с цел разширение на съществуващ гробищен парк 

 

1. Основание за изработване на ПУП: 

Настоящият ПУП – ПЗ се изработва по искане на Община Попово в съответствие с 

одобреното задание за изработване на ПУП и въз основа на Решение на ОбС-Попово за 

допускане на устройствената процедура. 

 

2. Цел на проекта: 

Проектът за ПУП - ПЗ има за цел да обезпечи устройствената основа и да създаде 

необходимите предпоставки за осъществяване на бъдещите инвестиционни намерения 

на Възложителя. ПУП ще послужи за промяна на предназначението на земеделската 

земя в обхвата на имотите за неземеделски цели и за издаване на виза за проектиране в 

съответствие с чл. 140 от ЗУТ. 

 

3. Териториален обхват и етапи на ПУП: 

ПУП-ПЗ се изработва в обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 57649.57.2 и 

57649.57.11 по КККР на землището на гр. Попово, одобрени със Заповед № РД-18-

78/26.10.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

ПИ имат следните характеристики:  

ПИ с идентификатор 57649.57.2 

 Площ: 2301 кв. м 

 Вид територия: земеделска 

 Начин на трайно ползване: пасище 

 Категория: четвърта 

 Вид собственост: частна 

 Местоположение: област Търговище, община Попово, гр. Попово 
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ПИ с идентификатор 57649.57.11 

 Площ: 8203 кв. м 

 Вид територия: земеделска 

 Начин на трайно ползване: друг вид нива 

 Категория: четвърта 

 Вид собственост: общинска частна 

 Местоположение: област Търговище, община Попово, гр. Попово 

ПУП се изработва еднофазно във фаза окончателен проект. 

 

4. Проектни предложения на ПУП: 

За изходни материали при изготвянето на проекта за ПУП е използван цифров модел 

на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, предмет на 

разработката – официално закупен от Кадастрално – административната информационна 

система към Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

По данни от заданието за изработване на ПУП-ПЗ, предоставено от Възложителя 

община Попово, по одобрения ОУПО Попово имотите попадат в зона Тгп-о – терени за 

гробищни паркове. 

Съгласно правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Попово терените за 

гробищни паркове се устройват на основата на ПУП. По периферията на гробищните 

паркове в рамките на регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина 

с мин. ширина 10 м, в която се допуска разполагане на колумбарийни стени. 

За ПИ с идентификатори 57649.57.2 и 57649.57.11 с ПУП-ПЗ е предвидено конретно 

предназначение „за гробищен парк“. 

Възможностите за застрояване в ПИ са указани с ограничителни линии, отстоящи на 

минимум 3 м от всички имотни граници. 

За територията на гробищния парк се предвиждат следните пределно допустими 

параметри на застрояване: 

 Височина на застрояване: макс 10 м; 

 Плътност на застрояване (Пл): макс. 2 %; 

 Интензивност на застрояване (Кинт): 0,02; 

 Озеленена площ (Позел.): не се ограничава и е в зависимост от 

функционалните и технологичните изисквания; 

 Начин на застрояване: свободно („е“) или комплексно („к“). 
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5. Обем и съдържание на разработката: 

ПУП-ПЗ е изработен и представен съгласно съответствие с Наредба №8 от 14 юни 

2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 

2014 г., в сила от 11.03.2014 г.), Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в сила от 

13.01.2004 г., издадени от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и ЗУТ. 

 

Обем и съдържание на ПУП: 

№ 
Вид документ Мащаб 

Хартиен 

носител 

(бр.) 

Недеф. 

основа 

(бр.) 

Цифров 

носител 

(бр.) / 

[формат] 

1. 

План за застрояване 1:1000 2 1 

1 / [*.PDF] 

1 / [*.DWG] 

1 / [*.CAD] 

2. Обяснителна записка - 3 - 1 / [*.PDF] 

 

 

 

 

 

 

Изготвили:      

 (арх. урб. Диана Петкова) 

 

 

 

 

 

(инж. урб. Светлозар Благоев) 
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Съгласували:
Подпис:

Фаза:

Мащаб:

Коорд. система БГС 2005, Височинна система Балтийска

Дата:

КАБ - ППП

Проектанти: арх. урб. ДИАНА ПЕТКОВА

Телефон: +359 888819237

E-mail: urbano@mail.bg

1  Обект:

2

3

Чертеж №: 01/01
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Одобряващи и съгласуващи органи:

1:1000

ОП

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -
ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

за поземлени имоти с идентификатори
57649.57.2 и 57649.57.11  по КККР

на землището на гр. Попово, общ. Попово с цел
разширение на съществуващ гробищен парк

2022 г.

Рег. номер № 01910

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

M 1:1000

Проектанти: инж. урб. СВЕТЛОЗАР БЛАГОЕВ

КИИП - ППП

Рег. номер № 09560

КАБ - ППП

Телефон: +359 888838773

E-mail: geocenter@mail.bg

Рег. номер № 06399

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЛИНИИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

НОВ ТЕРЕН ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА

ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛ. ПОЛСКИ ПЪТИЩА
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СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК

AutoCAD SHX Text
съществуващ гробищен парк

AutoCAD SHX Text
съществуващ гробищен парк

AutoCAD SHX Text
съществуващ

AutoCAD SHX Text
гробищен парк
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