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На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  Ви съобщаваме 

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв. 119-нов по плана на 

Старинна градска част, гр. Пловдив, разгледан с Протокол № 3, т. 16 от 01.02.2023 

на ЕСУТ при Община Пловдив 

 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 119-нов по плана на Старинна 

градска част, гр. Пловдив, като се изменя уличната регулация в обхвата на ПИ с ИД 

519.40, като регулацията минава по имотната граница на ПИ с ИД 519.40 и от УПИ II-89 

с привеждане към идентификатора по КК и в съответствие с чл. 8, т. 1 и чл. 112 от ЗУТ, 

без промяна предназначението се образува нов УПИ II-519.40, жилищно застрояване с 

ново свободно ниско застрояване с устройствени показатели за зона „Цсп”:       

Височина до 10.00м, Пзастр. 40%, Кинт до 1, Позел. мин. 30% по корекцията на 

регулацията с кафяв и зелен цвят, означеното застрояване с червени ограничителни 

линии и коти с черен цвят, матрица с устройствени показатели със син цвят. 

 Таблица с устройствени показатели с черен цвят. 

 Работен устройствен план за част от кв. 119-нов по плана на Старинна 

градска част, гр. Пловдив, с двуетажно застрояване в УПИ II-519.40, жилищно 

застрояване, с височини в относителни и съответно в абсолютни коти 4.80м/173.80, 

5.40м/176.40 и кота било 178.35 по нанесените застрояване, етажност и котировки с 

черен и червен цвят. 

От 21.02.2023 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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