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О Б Я В А 

 

  На основание чл. 128 от ЗУТ Ви съобщаваме проект за изменение на  ПУП-ПРЗ на 

част от кв. 457 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, разгледан с Протокол № 

18/22.06.2022г., т. 12 на ЕСУТ при Община Пловдив. С проекта се предвижда: 

 

 Отпадане на улица тупик между о. т. 375 и о. т. 376, осигуряваща достъп до УПИ VI; 

 От УПИ VI-1628, УПИ VII-1653 и ПИ 520.1826 се образува нов УПИ VI-520.1830, 

жилищно застрояване, без промяна на предназначението на УПИ, с ново свързано 

застрояване с УПИ VIII-1637 в устройствена зона „Жс” с устройствени показатели: 

височина до 15.00м, Пзастр. – 70%, Кинт до 2.0, Позел. мин. 30%, Р=100%; 

 РУП за част от кв. 457 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, с който се 

предвижда ново средно застрояване в УПИ VI-520.1830, жилищно застрояване, 

свързано със застрояването в УПИ VIII-1637 с кота корниз в относителни коти – 

11.50м и 15.00м и в абсолютни коти – 174.80 и 178.30, устройствени показатели: 

височина до 15.00м, Пзастр. – 70%, Кинт до 2.0, Позел. мин. 30%, Р=100%; 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в четиринадесет /14/ дневен срок от 

получаване на настоящето писмо, можете да обжалвате административния акт, относно 

неговата законосъобразност пред Административен съд – гр. Пловдив, чрез Район 

„Централен” – Община Пловдив. 

 

  От 29.08.2022 г. в Район „Централен” стартира процедура по съобщаването на проекта. 

 

  Проектът е изложен в Район „Централен“ Община Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 39, 

ет. 3, стая № 22.            

  

Справки могат да се направят в дните: 

Понеделник от 14.00 до 17.00 ч.  

Сряда  от 14.00 до 17.00 ч.  

Петък    от 9.00 до 12.00 ч.  
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