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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ VI ЗА СКЛАДОВЕ, 

ПРОИЗВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ, КВ. 36 И УЛИЦА С О.Т.15-О.Т.16-О.Т.72, М. НПЗ 

СРЕДЕЦ, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ 

Предмет на настоящото предложение е ПУП-ИПРЗ за УПИ VI за складове, производство и 

администрация, кв. 36 и улица с о.т.15-о.т.16-о.т.72, м. НПЗ Средец, район Красно село, 

Столична община.  

За територията на район Красно село има влязла в сила кадастрална карта, одобрена със 

Заповед за одобрение № РД-18-50 от 20.06.2016 г., издадена от Изпълнителния директор на 

АГКК. Действащият Застроителен и регулационен план на м. Научно-производствена зона 

Средец е одобрен със Заповед №РД-50-09-467/28.09.1987 г. на главен архитект на София. 

ЧИЗРП за кв. 36 е одобрено със Заповед №РД-09-50-115/05.03.1999 г.на главния архитект на 

София. 

1. УСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ 

С Подробния устройствен план – Изменение на план за регулация се предвижда обособяване 

на две нови УПИ – УПИ VI-52 и УПИ XXXV-52. Предназначението на новите УПИ е за жилищно 

строителство, обществено обслужване и подземен гараж. Променя се уличната регулация на 

улица с о.т.15-о.т.16-о.т.72, като се премахва дублиращата се улична регулационна линия,  

която произлиза от осъвместяването на действащите регулационни планове за м. НПЗ 

Средец и м. Славия.   

С Подробния устройствен план – Изменение на план за застрояване се предвижда свободно, 

високо по характер застрояване в нови УПИ УПИ VI-52 за жилищно строителство, обществено 

обслужване и подземен гараж и УПИ XXXV-52 за жилищно строителство, обществено 

обслужване и подземен гараж. Предвиденото застрояване отговаря на изискванията на 

Раздел IV за Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване от 

ЗУТ.  

Новообразуваните УПИ попадат в зона Смф - Смесена многофункционална устройствена 

зона със следните показателите на застрояване: 

 Макс. височина – 75.0 м; 

 Макс. плътност - 60 %; 

 Макс. Кинт – 3,5; 

 Мин. озеленяване - 40 % 

И частично в Жилищна устройствена зона с комплексно засторояване (Жк) със следните 

показатели: 

 Макс. етажност (височина) - 26/32 м; 

 Макс. плътност - 40 %; 

 Макс. Кинт – 3; 

 Мин. озеленяване - 40 %. 
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С ПУП-ИПРЗ за УПИ VI за складове, производство и администрация, кв. 36 и улица с о.т.15-

о.т.16-о.т.72, м. НПЗ Средец, район Красно село, Столична община са спазени 

устройствените показатели за устройствената зона, в която попада, съгласно Приложението 

към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. 

Проектът за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване се 

изпълнява в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове по 

устройствено планиране (Закон за устройство на територията, Наредба № 8/2001г. за за 

ОСУСП, Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони).  

2. СОБСТВЕНОСТ 

Поземленият имот, попадащ в обхвата на разработката с идентификатор по кадастрална 

карта 68134.200.52 е частна собственост. 

3. МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПРЗ 

Във връзка с намерение на Възложителя за изграждане на жилищни сгради с обшествено 

обслужване и подземен гараж се изработва настоящото мотивирано предложение за ПУП-

ИПРЗ за  УПИ VI за складове, производство и администрация, кв. 36 и улица с о.т.15-о.т.16-

о.т.72, м. НПЗ Средец, район Красно село, Столична община. 

4. ИЗХОДНИ ДАННИ И МАТЕРИАЛИ 

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот с идентификатор 

68134.200.52. 
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