Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения с номера: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 и 135, о
Сряда, 08 Април 2020 11:47

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения с номера: 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130 и 135,
от шестото заседание, на Общински съвет Созопол, от 16 март 2020 година.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

за Решения №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130 и №135,

от шестото заседание, на Общински съвет Созопол, от 16 март 2020 година

1. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №123 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16,
чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия,
м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна
предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за
изграждане на една сграда за отдих и курорт. При изработване на ПУП– ПРЗ да се
спазят следните параметри на
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застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В
бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация
, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол
, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска
собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД,
“Електроразпределение”
АД,
„БТК” АД,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.
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Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

2. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №124 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия,
м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна
предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
8
и минимална площ за озеленяване
50
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В
бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени
планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
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за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД,
“Електроразпределение”
АД,
„БТК” АД и МК - НИНКН,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

3. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
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съобщава, че с
Решение №125 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от
ЗУТ,
Общински
съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия,
зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия,
с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за
изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с
О.Т.35 ? 51, одобрена със Заповед №
Z-1062
/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни
устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
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,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.29,
да се одобри след
изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво
на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на
Община Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

4. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №126 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от
ЗУТ,
Общински
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съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия,
зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия,
с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за
изграждане на вилна сграда. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните
параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
20
%, кота корниз Н мак.=
7
.00метра, К.инт. мак.=
0
,
5
и минимална площ за озеленяване
70
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с
О.Т.35 ? 51, одобрена със Заповед №
Z-1062
/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни
устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
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за приемане и одобряване
. ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.146,
да се одобри след
изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво
на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на
Община Созопол.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

5. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №127 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,
разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната
територия, за обект: „Кабелна линия 1
kV
, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително
табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец,
общ.Созопол.
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ПУП – ПП
да
се
изработи
при
спазване
на
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на
енергийните обекти
и да се съгласува
предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от
възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и ОПУ - Бургас,
преди внасянето му за приемане и одобряване. На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
задание
за
изработване
на
проект
за
ПУП – ПП. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,
съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на
предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на
решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ,
като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..
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6. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №128 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от
ЗУТ,
Общински
съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор
67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище
на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране
и обединяване с УПИ X
LII
-8070 и улица – тупик, представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на
гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“,
землище
на
гр.Созопол.
Новообразуваният
УПИ
X
LI
I-8.70, 8.149, да се отреди за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП –
ПРЗ да се спазят следните параметри на
застрояване:
плътност
на
застрояване
мак.
20
%,
кота корниз Н мак.=
7
.
0
0метра, К.инт. мак.=
0
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,
5
и минимална площ за озеленяване
7
0%
, като ? от нея да е отреден за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ
да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата
разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в
сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска
собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и
да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
МК-НИНКН,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
ПУП
– План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.
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…………………..

7. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №129 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б,
ал.1 от ЗУТ
, във
връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени
имоти, с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол,
земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с
цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят двадесет нови
урегулирани поземлени имоти, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане
на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр.Созопол,
урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от
улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за
улична регулация за: улица-тупик от О.Т.1
a?
1
b
, с ширина 5.00метра; улица от О.Т. 2 ? 24, с ширина 4.00метра; улица от О.Т. 5 ? 5
b
, с ширина 6.00метра и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5
b
, с ширина 4.00метра. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри
на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
60
%, кота корниз Н мак.=
10
.00метра, К.инт. мак.=
1
,
5
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и минимална площ за озеленяване
40
%
. Към
ПУП – ПРЗ
да
се
изработят
схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП –
План регулация и застрояване и План за улична регулация да се запазят
съществуващите улични регулации, като се съобрази с: улична регулация на улица с
О.Т.5-1-2-3-4, одобрена със Заповед №8Z
-470/31.03.2016г., на Кмета на Община Созопол,
улична регулация на улица с О.Т.1004-24-25, одобрена със Заповед №
Z
-128/29.10.2007г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни
устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД,
“Електроразпределение”
АД,
„БТК” АД,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се изработят
върху актуална кадастрална основа, с одобрените и нанесени в КК, на гр.Созопол,
второстепенни улици.
В плана за улична регулация да се отразят коректно, вече одобрените осови точки, а
новите да се съобразят с тях.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване

13 / 18

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ, за Решения с номера: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 и 135, от
Сряда, 08 Април 2020 11:47

на
проект
за
ПУП
– План регулация и застрояване и План за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

8. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №130 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от
ЗУТ,
Общински
съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени
имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251,
81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“,
извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и
урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради
за отдих, курорт и КОО“. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните
параметри на
застрояване:
плътност на застрояване мак.
30
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%, кота корниз Н мак.=
10
.00метра, К.инт. мак.=
1
,
0
и минимална площ за озеленяване
50
%
, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност. Към
ПУП – ПРЗ
да
се
изработят
схеми
по
части
в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация
и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени
подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват
изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,
за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. ПУП- ПРЗ да се съгласува с „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД,
гр.Варна,
във
връзка
с
регистрираното
свлачище
в
района
на
к-г „Черноморец“,
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местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
в общината.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1
от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване на
проект
за
ПУП
– план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.

…………………..

9. Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
съобщава, че с
Решение №135 от Протокол №6/16.03.2020 година, на основание
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Созопол,
разрешава
да
се
изработи
проект
за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен
имот, с идентификатор
32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност
„Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на
урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен
отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят
следните параметри на
застрояване:
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плътност
на
застрояване
мак.
20
%,
кота корниз Н мак.=
7
.
0
0метра, К.инт. мак.=
0
,
8
и минимална площ за озеленяване
5
0%
, като ? от нея да е отреден за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ
да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата
разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в
сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска
собственост, да се спазват изискванията
на
ЗУТ,
ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и
да се съгласува
предварително
, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ
с:
“ВиК”
ЕАД, “Електроразпределение”
АД и „БТК” АД
,
преди внасянето
му
за приемане и одобряване
. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125,
ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Созопол
одобрява
заданието
за
изработване
на
проект
за
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ПУП
– План регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и
същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,
ал.4 от ЗУТ.
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