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                           О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

                                               От  06.11.2020 г. 

       Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със 
Заповед № РД-15-663 от 05.11.2020г. на Кмета на Община гр. Първомай на основание Чл. 
129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с Чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Чл. 110, ал. 1 т. 1 от ЗУТ, Чл. 38 от 
ППЗОЗЗ, Чл. 3, ал. 9 от ППЗОЗЗ и Решение ІІ по точка 1 от Протокол 29  от 02.11.2020г.на 
ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП- ПР /план за 
регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатори № 07675.72.20 с площ от 1016 
кв.м. и № 07675.72.67 с площ от 8312 кв.м., местност РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18Ж АЛ“ по 
КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-
747/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК във връзка с включването им 
отново в регулацията на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив като самостоятелен 
УПИ ХХІІІ-20.67, производствени и обслужващи дейности с площ от 9 328 кв.м. в кв. 26 
по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 336 от 
1967 г. по зелените и кафяви линии, надписи, зачерквания и защрихования с определяне 
на характера и начина на застрояване по  застройката с червен цвят с определящи 
стойности: Устройствена зона- Пп, Височина на застрояване- мах. до 10 м., Плътност на 
застрояване – мах 80%, Плътност на усвояване – КИНТ- мах 1.5, Процент на мин. 
задължителна озеленена площ – мин. 20%  и начин на застрояване- свободно. 
        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. 
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