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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

от  01.03.2022 г. 
 

    Общинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите 

лица, че със Заповед № РД-15-116 от 01.03.2022 г. на Кмета на Община 

гр.Първомай, е одобрено: 

        1. Попълване на кадастралната основа с нов поземлен имот ПИ №421 с 

площ от 1950 кв.м., при което се попълва вярната граница за ПИ № 76 с площ 

от 530 кв.м. в кв. № 31 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, по кафявите 

зачерквания, линии, надписи, на основание Чл.129 ал.2, от ЗУТ, във връзка с 

чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и §4, ал.6 в съответствие с ал.1 на същият параграф от 

ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържание, създаване и 

поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри към ЗКИР.         

       2. ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за част от кв.№31 

по плана на с. Крушево, общ. Първомай, като за новообразуваният ПИ № 421 

се отрежда УПИ І-421, фотоволтаична централа с площ 1950 кв.м. а за  

ПИ№76 по имотни граници, се отрежда самостоятелен УПИ ІІ-76 с площ от 

530 кв.м. по зелените надписи, линии и защрихования и определяне на 

характера и начина на застрояване по ограничителните линии с червен цвят с 

определящи стойности на застрояване:   

           - Устройствена зона- Пп, 

           - Височина на застрояване- мах. до 10 м.,  

           - Плътност на застрояване – мах 80%,  

           - Плътност на усвояване –КИНТ- мах 2.5 

           - Процент на мин. задължителна озеленена площ–мин. 20%  

           - Начин на застрояване - свободно - е 

на основание чл.129, ал.2,  във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ. 

Заповедта се намира в стая № 107 на Общинска администрация. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен 

срок от нейното съобщаване.   
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