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О Т Д Е Л  „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

ОБЯВЛЕНИЕ

№ АГ -  05 -02

гр. Нова Загора, 06.01.2022 г.

Община Нова Загора отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка” на 

основание чл.128, ал.З от Закона за устройството на територията, съобщава на 

заинтересованите, че е изработен проект за изменение на ПУП -  План за регулация и 

застрояване за УПИ VII-4921, УПИ VIII-4911, УПИ IX-4914, УПИ XI-4922 и УПИ XII- 

4923, кв. 207 по ПУП /ПИ идентификатори 51809.505.4921, 51809.505.4911,

51809.505.4914, 51809.505.4922 и 51809.505.4923 по КККР/нагр. Нова Загора.

Съгласно проекта за изменение на ПУП -  План за регулация за УПИ VII-4921, 

УПИ VIII-4911, УПИ IX-4914, УПИ XI-4922 и УПИ ХП-4923, кв. 207 по ПУП се образуват 

три нови урегулирани поземлени имота с номера: УПИ VII и УПИ XXXI и УПИ XXXII, 
устройствената зона се запазва за ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА -  Пп, променя 

се предназначението от «За производствени и складови дейности» в «За производствени и 

складови дейности и енергопроизводство».
Съгласно изработения проект проект на ПУП -  План за застрояване и 

инвестиционните намерения на възложителя за новообразуваните УПИ VII, УПИ XXXI и 

УПИ XXXII устройствената зона и отреждането се установява ПРЕДИМНО 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА- Пп, с предназначение за «За производствени и складови 

дейности и енергопроизводство», начин на застрояване -  свободно, паркиране в границите 

на урегулираните поземлени имоти.

Преписката е изложена в стая № 418 на Община Нова Загора и може да бъде 

разгледана всеки присъствен ден.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението, 
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.

Специалист отдел „КРВП": ..
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