РЕГИСТЪР НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ПО ЧЛ.5(5) ОТ ЗУТ - 2022 ГОДИНА

Рег.
№

1

2

3

4

Номер на заповедите
и разрешенията за
допускане
изработване на ПУП

УПИ, имот пл. №,
идентификатор,
квартал

По плана на…

57/07.01.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: І. ПУП:
1. Изм. ПР за УПИ ІІІ, с цел образуване на 2
броя нови имота; 2. ПУР с цел измениние на
уличната регулация и образуване на нова
АП-0120В-20/ улица - тупик - о.т. 42а до о.т. 42б; 3. ПЗ за
14.10.2021 г. новообразуван УПИ ІІІ - ново ниско жилищно
застрояване; 4. ПЗ за новообразуван УПИ VІІ
- ново ниско жилищно застрояване; ІІ.
Инвестиционен проект за жилищна сграда в
УПИ VІІ

УПИ ІІІ - 83, нови УПИ
ІІІ, 00134.501.531 и
УПИ VІІ,
00134.501.532, кв. 7,
о.т. 42а до о.т. 42б

с. Изгрев

90/13.01.2022

І. Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот с
идентификатор 30702.50.14 за промяна
АП-0120Б-71/ предназначението от "за животновъдна ферма" в
23.12.2021 г. "за склад за промишлени стоки, магазини и
офиси"; ІІ. Одобрява задание по реда на чл. 125
от ЗУТ

30702.50.14

с. Зелен дол

91/13.01.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ
за УПИ ХІІ - 177 за привеждане в съответствие с
АП-0120В-22/
ОУП на Община Благоевград - ново ниско
15.11.2021 свободно жилищно застрояване; 2.
Инвестиционен проект за жилищна сграда

УПИ ХІІ - 177, кв. 5,
пл. № 465

с. Логодаж

93/13.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за
УПИ ХV - 7729 за промяна предназначението от
"за нискоетажно жилищно групово строителство и
клуб" в "за жилищно строителство и офиси"; 2.
АП-0120Б-68/
Изм. ПЗ за УПИ ХV - 603.213 за привеждане на
15.12.2021 устройствената зона и устройствените
показатели в съответствие с ОУП на Община
Благоевград и запазване режима на
съществуващи сгради

УПИ ХV - 7729,
04279.603.213, кв. 2

кв. "Баларбаши"

Преп. №

Описание на ПУП

Местност, землище

Рег.
№

Номер на заповедите
и разрешенията за
допускане
изработване на ПУП

Преп. №

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №,
идентификатор,
квартал

По плана на…

113/18.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР
за изменение на вътрешни регулационни
УПИ VІ - 7705, V линии на УПИ VІ - 7705 към УПИ VІІ - 7663 и
7705, VІІ - 7663, ХІІ АП-0120Б-63/ УПИ ХІІ - 7705; 2. Изм. ПР за обединяване на
7705, 04279.603.197,
11.11.2021 УПИ VІ и УПИ V в нов УПИ ХІV; 3. ПЗ за УПИ
нов УПИ ХІV,
ХІV - ново средно свободно жилищно
04279.603.488, кв. 34
застрояване и запазване на ниско свързано
застрояване (магазини и гаражи) с УПИ ІV

ІV микрорайон

131/20.01.2022

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР за
изменение на странична регулационна линия на
УПИ ІІІ към УПИ ІІ и отпадане на предвидената
пешеходна алея; 2. Изм. ПР за отреждане на УПИ
АП-0120Б-47/
УПИ ІІІ, ІІ, пл. № 358,
ІІІ за имоти с пл. № 358 и пл. № 555 и промяна
02.09.2021 предназначението на УПИ ІІІ от "за озеленяване"
пл. № 555, кв. 19
в "за жилищно строителство"; 3. Изменение ПЗ за
новообразуван УПИ ІІІ - ново ниско свободно
жилищно застрояване

с. Покровник

7

207/31.01.2022

Разрешава изработване на ПУ - изм. ПЗ за
имот с идентификатор 04279.108.33 за
промяна предназачението от "за
АП-0120Б-55/ автодиагностичен пункт /без тенекеджийски
05.10.2021 и бояджийски услуги/" в "автосервиз за
ремонт на леки и лекотоварни автомобили,
камиони и автобуси, сервиз за гуми, магазин,
шоурум и офиси"

04279.108.33

8

Решение № 22,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 04279.129.55 за промяна
предназначението от "нива" в "за
обществено обслужване и автосервиз"

04279.129.55

5

6

Местност, землище

м-т "Реката" по КК на
Бл-д

м-т "Царевоселско
шосе - Ш.08" по КК на
Бл-д

Рег.
№

Номер на заповедите
и разрешенията за
допускане
изработване на ПУП

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №,
идентификатор,
квартал

9

Решение № 23,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 57159.59.12 за промяна
предназначението от "нива" в "за търговскоскладова дейност и автосервиз"

57159.59.12

м-т "Под междата" по
КК на с. Покровник

10

Решение № 24,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 04279.125.10 за промяна
предназначението от "нива" в "за складова
база, металургична обработка на метали с
цифрово управление, магазин и офиси"

04279.125.10

м-т "Цигларката" по
КК на Бл-д

11

Решение № 25,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 57159.59.5 за промяна
предназначението от "нива" в "за търговскоскладова дейност"

57159.59.5

м-т "Под междата" по
КК на с. Покровник

12

Решение № 26,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 57159.59.9 за промяна
предназначението от "нива" в "за
производствено-складова дейност,
автосервиз и обществено обслужване"

57159.59.9

м-т "Под междата" по
КК на с. Покровник

13

Решение № 27,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 57159.60.4 за промяна
предназначението от "нива" в "за
производствено-складова дейност,
автосервиз и обществено обслужване"

57159.60.4

м-т "Под междата" по
КК на с. Покровник

Преп. №

По плана на…

Местност, землище

Рег.
№

Номер на заповедите
и разрешенията за
допускане
изработване на ПУП

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №,
идентификатор,
квартал

14

Решение № 28,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 57159.55.13 за промяна
предназначението от "нива" в "за
производствено-складова дейност и
автосервиз"

57159.55.13

м-т "Под междата" по
КК на с. Покровник

15

Решение № 29,
протокол № 2 от
28.01.2022 г.

Разрешава изработване на ПУП - ПЗ за имот
с идентификатор 04279.26.7 за промяна
предназначението от "нива" в "за склад за
промишлени стоки и търговси обект
(магазин)"

04279.26.7

м-т "Стара гара Ш.14" по КК на Бл-д

16

216/01.02.2022

Преп. №

Разрешава изработване на ПУП: 1. Изм. ПР
за УПИ ХХІХ, ХХVІІІ, V, както следва: - изм.
страничната регулационна линия на УПИ
ХХІХ кам УПИ ХХХ с предназначение "за
жилищно строителство"; - изм. страничната
регулационна линия на УПИ ХХVІІІ към УПИ
ХХХVІІ с предназначение "за жилищно
АП-0120Б-62/ строителство"; - изм. страничната
11.11.2021 регулационна линия на УПИ V към УПИ VІ с
предназначение "за жилищно строителство";
2. ПЗ на новообразуван УПИ ХХІХ - ново
ниско свободно жилищно застрояване; 3. ПЗ
на новообразуван УПИ ХХVІІІ - ново ниско
свободно жилищно застрояване; 4. ПЗ на
новообразуван УПИ V - ново ниско свободно
жилищно застрояване;

УПИ ХХІХ, ХХVІІІ, V,
57159.500.642,
57159.500.641,
57159.500.640, кв. 1

По плана на…

с. Покровник

Местност, землище

Рег.
№

17

18

19

Номер на заповедите
и разрешенията за
допускане
изработване на ПУП

326/04.02.2022

333/04.02.2022

484/21.02.2022

Преп. №

Описание на ПУП

УПИ, имот пл. №,
идентификатор,
квартал

АП-0120В-1/
04.01.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП - ПЗ
за УПИ ІV - 3175 за привеждане в съответствие
УПИ ІV 3175,
устройствената зони иустройствените показатели
съгласно ОУП на Община Благоевград - ново
04279.614.319, кв. 96
средно свободно жилищно застрояване; 2.
Инвестиционен проект за жилищна сграда

АП-0120В-2/
07.01.2022

Разрешавам изработване на КПИИ: 1. ПУП изм. РУП за ново средно свързано
застрояване между УПИ VІІІ, ХІV, ІХ с цел
изменение размера на предвиденото
застрояване към УПИ ХІV; 2. Инвестиционен
проект за жилищна сграда

УПИ VІІІ - 608.144,
04279.608.144, УПИ
ХІV, 04279.608.143,
УПИ ІХ,
04279.608.139, кв.
191а

АП-0120Б-5/
11.02.2022

Разрешава изработване на ПУП - изм. ПЗ за
имот с идентификатор 04279.53.2 с цел
образуване на 3 броя нови имота с
идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56,
04279.53.57 с предназначение "за магазини,
офиси, сграда за безвредни производствени
дейности и 1 брой нов имот с идентификатор
04279.53.54 с предназначение "път за
собствени нужди"

04279.53.2, нови
04279.53.55,
04279.53.56,
04279.53.57,
04279.53.54

По плана на…

Местност, землище

ЦГЧ

кв. "Грамада"

м-т "Шийница - Ш.24"
по КК на Бл-д

