РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ РР-38/13.06.2016г.

ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН
ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПЗ) НА ОБЕКТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

На основание чл.124а, ал.3, от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), във връзка с чл.59, чл.108, ал.2 и 3, чл.109 и чл.110 от ЗУТ, както и съгласно
НАРЕДБА №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, Закона за гражданското въздухоплаване,
НАРЕДБА №14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване, НАРЕДБА №20
от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански
летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за
лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за
достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата, НАРЕДБА №8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените планове и по Заявления №18-0061/17.04.2013 г., №18-00-61(1)/26.09.2013 г. от „София Уест Еърпорт” ООД,
представлявано от г-н Владимир Петров Ненчев и Заявление №ОА21-1/25.05.2016г.
от 1. Министерство на отбраната, представлявано от г-н Борислав Кирилов Попов и
2. „София Уест Еърпорт” ООД, представлявано от Владимир Петров Ненчев, Решение
№1/15.08.2013 г. и Решение от 22.10.2013 г. от Заседание на Областния експертен
съвет по устройство на територията,

Р А З Р Е Ш А В А М:

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване
(ПУП-ПЗ) на обект с регионално значение - летище „София Уест” за следните
поземлени имоти: ПИ 06004 по плана на с. Кондофрей, с площ от
856,682 дка; ПИ 034083 по плана на с. Кондофрей, с площ от 10,499
дка; ПИ 023004 по плана на с. Касилаг, с площ от 650,377 дка; ПИ
042002 по плана на с. Жедна, с площ от 72,726 дка; ПИ 000017 по
плана на с. Жедна, с площ от 0,206 дка и ПИ 042001 по плана на с.
Жедна, с площ от 117,311 дка.

2. Одобрявам заданието за проектиране, включващо имоти: ПИ 06004, ПИ
034083 по плана на с. Кондофрей; ПИ 023004 по плана на с. Касилаг;
ПИ 042002, ПИ 000017 и ПИ 042001 по плана на с. Жедна.

Проектът за ПУП-ПЗ да се изработи в цифров вид върху картова основа
от КВС на основание чл.115 и §6, ал.7 от ПР на ЗУТ и да се представи в Областна
администрация Перник в 3 (три) броя оригинали на хартиен носител и три броя
диска – магнитен носител в цифров вид и в CAD, CAD2 и/или CAD4 формат (по
възлагане на проектирането от заинтересованите лица) в обем и обхват, отговарящ
на изискванията на Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените планове.
Проектът да се разгледа от Областния експертен съвет по устройство
на територията – Перник и по него да се предложи решение.
Съгласно разпоредбите по чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ, разрешение за
строеж на обекти с регионално значение се издават от Областния управител.
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