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О Б Я В Л Е Н И Е
От 13.07.2020 г.
Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № РД-15-412 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община гр. Първомай на основание чл.
62, ал. 2 от АК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение VIIІ, протокол № 14 от
04.06.2020 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай, относно Заповед №
РД-15-665 от 02.12.2013 г. на Кмета на община Първомай за одобрение на ПУП-ПР за част
от кв. 163 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив се променя Заповед № РД-15-665 от
02.12.2013 г. както следва:
Одобрявам ПУП – ПР /План регулация/ за следния недвижим имот УПИ І-ДСО,
търговия на едро в кв. №163 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, собственост на ВК
„Съгласие“ гр. Първомай с ЕИК 000435561 по нот. акт №177, том VII, н. д. №1644/1998 г.,
във връзка с разделянето му на нови самостоятелни УПИ, а именно: УПИ VІІпроизводствена и складова дейност с площ от 2 315 кв.м., УПИ VІІІ - производствена и
складова дейност с площ от 1 522 кв.м., УПИ ІХ-производствена и складова дейност с
площ от 4 521 кв.м. и образуване от останалата площ на разделения имот УПИ І-ДСО,
търговия на едро, кв.№163 по плана на гр.Първомай на следните улици: улица за
осигуряване на достъп и обслужване на новообразуваните самостоятелни УПИ с площ от
630 кв.м. между о.т. с №№ 335, 335в, 335г, 335д и 335е, представляваща част от УПИ ІДСО, търговия на едро, кв. №163 по плана на гр. Първомай, при граници на улицата: от
запад-улица собственост на община Първомай, от север - УПИ VІІ - произв. и складова
дейност, УПИ VІІІ-произв. и складова дейност и УПИ ІХ - произв. и склад.дейност, от
изток-УПИ-VІ - произв. д-ст, от юг - УПИ V - произв. д-ст, както и допълнителна улица с
площ 392 кв.м. между о.т. с номера №№ 335а и 335б, представляваща част от УПИ І-ДСО,
търговия на едро, кв.№163 по плана на гр.Първомай, при граници на улицата: от западулица собственост на община Първомай, от север-УПИ ІІ-консервна промишленост, от
изток-УПИ ІХ-произв. и склад. дейност, от юг - УПИ VІІІ - произв. и склад д-т и УПИ VІІпроизв. и склад д-т, по кафявите линии, надписи, защрихования и зачерквания.
Проекта се намира в стая № 107 на Общинска администрация.
Недоволните лица имат право на възражение в 14-дневен срок от датата на подписа
до Окръжен съд гр. Пловдив на основание чл. 215 от ЗУТ.

Общинска администрация

