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З А П О В Е Д 

№ РД-113 

гр. Рудозем 05.04.2022г. 

        Със заявление №УТ-2001-10/05.04.2022г. с възложител Община Рудозем е 

поискано допускане на изменение на Подробен устройствен план (ПУП)- ПР за 

имот с идентификатор 63207.501.162 по КККР на гр. Рудозем, за който е отреден 

УПИ II-озеленяване в кв. 37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. 

        Към преписката са приложени: предложение за изменението на ПУП, 

становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ на Главния архитект на Община Рудозем, 

Акт за частна общинска собственост  №90/21.11.2007г. 

        При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:  

Искането е направено от собствениците на поземлените имоти, явяващи се на това 

основание заинтересувани лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ. Приложено е 

предложение за изменението на плана за регулация . 

        Спазена е разпоредбата на чл.135, ал.2 от ЗУТ, която гласи, че когато 

искането е за изменение на подробен устройствен план, към заявлението се 

прилага скица с предложение за изменението му. 

        Изготвено е становище на Главния архитект на Община Рудозем, съобразно 

чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ. Експертното становище на Главния архитект е неизменна 

част от административната процедура и се взема задължително преди 

произнасянето на административния орган по чл.135, ал.1 от ЗУТ.  

 

        С оглед на гореизложените мотиви, събраните в административното 

производство доказателства, предвид становището на Главния архитект и на 

основание чл.44, ал.1,т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от 

ЗУТ. 
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        Изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) 

- ПР за имот с идентификатор 63207.501.162 по КККР на гр. Рудозем, за който е 

отреден УПИ II-озеленяване в кв.37 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем. 

 

 

1. На основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, заповедта  да се съобщи на 

заинтересуваните лица по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

 

АБ 

                                                                                    

5.4.2022 г.

X

Signed by: Rumen Ventsislavov Pehlivanov  
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