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ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ 
/ ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14, ПИ 

83017.505.452, ПИ 83017.505.49 И ПИ 83017.505.1/ 
 

 
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИ 
ДЕЙНОСТИ – „МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ 
КОРАБИ“ (ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА) В ПИ 83017.505.55, ПИ 
83017.505.15, ПИ 83017.505.14 И ПИ 83017.505.452 – СО КАРИЯ, 
ОБЩИНА ШАБЛА“ 
 
 

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШАБЛА 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД 

 

УПРАВИТЕЛ: ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗРАБОТКАТА: 

1. Обяснителна записка; 

2. Справка за заявени услуги – Копие на кадастралната карта в цифров вид – Вх. 

№ 721021-04.06.2020 г.; 

3. Регистри на засегнатите имоти – 6 бр. 

4. СКИЦА-ПРОЕКТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 83017.505.469; 

5. Данни за правоспособност по КИИП; 

6. Професионална застраховка. 

ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Извадка от КККР и действащ регулационен план – М 1:1 000; 

2. Ситуационен план на ПУП-ПР – М 1:1 000; 

3. Ситуационен план на План на застрояване – М 1:1 000. 

 

Материалите са оформени в пет броя папки. Проектът е представен в цифров вид 

на магнитен носител – CD.  
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

1. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПУП-ПРЗ НА ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 

83017.505.14, ПИ 83017.505.452, ПИ 83017.505.49 И ПИ 83017.505.1 е изработено по 

искане на собствениците в съответствие с Техническа спецификация на обществена 

поръчка с предмет: „Изработване на Инвестиционен проект за обект: Изграждане 

на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - 

„Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 

83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 - СО Кария, 

община Шабла и упражняване на авторски надзор“. 

Настоящото изменение е изготвено във връзка с реализиране на инвестиционната 

инициатива на Община Шабла за развитие на риболовната дейност на територията на 

общината. За осигуряване на средствата за изграждане и реализиране на посочените 

дейности Община Шабла ще кандидатства  по Процедура за предоставяне на БФП чрез 

подбор на проекти: BG14MFOP001 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 

рибни борси и покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции насочени към изграждане 

и/или модернизация на покрити лодкостоянки" на Програма за морско дело и рибарство 

(ПМДР) 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

морско дело и рибарство. 

Парцеларният план е изработен според изискванията на:  

 Закона за устройство на територията /ЗУТ/;  

 Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България /ЗМПВВППРБ/;  

 Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони от 2003 г.;  

 Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове от 

2001 г.  

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 
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Обектът на разработката е новопроектиран специализиран пристанищен обект за 

обслужване на риболовни дейности /място за временно укритие на риболовните кораби/ 

съгласно Техническата спецификация към поръчката. 

Всички строително-монтажни работи ще се изпълняват в границите на имотите, 

определени от Възложителя, в т.ч. ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 

и ПИ 83017.505.452, като не се предвижда навлизане в акваторията на залива по време 

на предвидените СМР. 

Съгласно ЗМПВВППРБ обектът се класифицира като Място за временно укритие 

на риболовни кораби по чл. 111а, ал. 3. 

Имотите попадат в Зона „А“ с режим на особена териториално-устройствена 

защита съгласно чл. 9 от Закон за устройството на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/. 

Настоящата разработка е съобразена с ограниченията и разпоредбите съгласно чл. 10 от 

ЗУЧК. 

За територията в обхвата на проектната разработка няма наложена строителна 

забрана по чл. 198 от ЗУТ.  

Територията не попада в обхвата на защитена зона от мрежата на НАТУРА 2000. 

3. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЗРАБОТКАТА 

Изготвен е ситуационен план с нанесени следните новопроектирани елементи 

съгласно Техническата спецификация към обществената поръчка: 

 специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – 

стоманобетонови укрепителни конструкции, обособени в 3 участъка /зони/; 

 пешеходни алеи за достъп до отделните части на обекта; 

 площадки за отдих, оборудвани с пейки и кошове за отпадъци; 

 тесни озеленени ивици; 

 стълбища и подходи за достъп до обекта и плажната ивица, ситуирана в близост 

до него; 

 отводнителни италиански улеи за отвеждане на повърхностни води, 

генерирани от валежи. 
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За целите на разработката е закупена актуална информация в цифров вид от 

Кадастрално-административна информационна система /КАИС/ на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър /АГКК/ за КККР. 

Съобразен е предвидения за изграждане обект: „Морски клуб в УПИ XIII, кв. 9 по 

ПУП-ПР на СО "Кария", гр. ШАБЛА; общ. ШАБЛА; обл. ДОБРИЧ“. 

Съставени са регистри на засегнатите имоти от новопроектираните съоръжения – 

автоматизирано чрез лицензиран програмен продукт. 

Всички площи са представени в дка. 

В балансите е отразена информацията от КККР. 

Като неразделна част от проекта е приложен и Координатен регистър в 

Координатна система 1970 г. на чупките на новопроектираните укрепителни 

съоръжения. 

4. ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН 

Използваната координатна система е Координатна система 1970 г. в мащаб 1:1 000. 

В Парцеларния план са изробразени с пунктирана червена линия границите на 

елементите на новопроектирания обект. 

За основа при изработването на Парцеларния план са използвани актуални данни 

от КККР на землището, закупени от АГКК, в което са отразени границите на поземлените 

имоти, транпортно-комуникационната инфраструктура и др.  

Разработката е съобразена с предвидения за изграждане обект: „Морски клуб в 

УПИ XIII, кв. 9 по ПУП-ПР на СО "Кария", гр. ШАБЛА; общ. ШАБЛА; обл. 

ДОБРИЧ“, съгласно предоставени изходни данни от страна на Община Шабла – 

Възложител. 

Във връзка с приетите проектни решения в инвестиционния проект за изграждане 

на специализиран пристанищен обект, е предвидено базовите съществуващи имоти с 

номера ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14, ПИ 83017.505.452, ПИ 

83017.505.49 и ПИ 83017.505.1 да бъдат обединени и изменени, като по този начин се 

формират следните имоти:  
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 ПИ 505.469 с площ 8 615 m2; 

 ПИ 505.49 с площ 393 m2. 

Изброените поземлени имоти се урегулират в УПИ II, отреден за вилен отдих и 

пристанищна инфраструктура в кв. 1 по плана на СО Кария. 

Обособеният поземлен имот с номер 83017.505.469 има статут на Смесена 

устройствена зона (озн. Совт – озеленяване, вилно строителство и транспорт) по 

смисъла на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове. В границите на имота ще бъде изграден специализирания 

пристанищен обект, описан по-горе, включително пешеходни алеи, зони за отдих, рампи 

и стълбища за достъп, и други съгласно работния проект. 

Представените номера на новите имоти ще бъдат потвърдени/актуализирани след 

предоставяне на данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), област 

Добрич. 

Ситуационен план на променените и разделени имоти, както и трасировъчни данни 

на техните граници са представени в Графично приложение No 2 към настоящата 

пазработка. 

Графичната част на Плана за застрояване е представена със съдържание според 

изискванията на Приложение № 2 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове, а именно: 

- С щриховка в цвят RAL 8004 /Меднокафяво/ са показани съществуващите 

жилищни сгради; 

- С щриховка в цвят RAL 1012 и RAL 1013 /Лимоненожълто и перленобяло/ са 

показани предвидените тротоари, пешеходни площи и паркова алейна мрежа; 

- С щриховка в цвят RAL 6018 /Светложълто зелено/ и означение „Оз“ са 

представени зоните за озеленяване; 

- С щриховка в цвят RAL 7004 /Светлосигнално сиво/ са показани поземлени 

имоти за транспортно-комуникационната инфраструктура, разположена в 

непосредствена близост до обекта; 
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- С отделен цвят и маркировка са указани новопроектираните брегозащитни и 

геозащитни съоръжения със съответните размери на секциите от укрепителната 

система и отстоянията от съществуващите сгради. 

Съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените планове, Планът за застрояване /Графично 

приложение № 3/ съдържа още Матрица за обозначаване на режима на застрояване в ПИ 

83017.505.469 и Таблица на поземлените имоти, идентифицирани спрямо кварталите и 

устройствените зони, с установено предназначение и режим на застрояване в ПУП.  

5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРАСЕТА И КОМУНИКАЦИИ- 

Урегулирането на поземлен имот с номер 83017.505.469 няма да доведе до промени 

в трасетата на съществуващи инфраструктура и комуникации. Поради тази причина, не 

са приложими схеми на тяхното засягане. 

                                                                                       

  Съставил: 

/инж. Ивайло Радев/ 


