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Изх.№ 25-00-94/11.08.2022 г. 

ОБС Вх. № 146/12.08.2022 г. 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. РУДОЗЕМ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

Румен Венциславов Пехливанов–кмет на община Рудозем 

      ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на  ПУП – ПР за 

имот с пл.№494 по кадастралния план на с. Чепинци, общ. Рудозем, попадащ в УПИ V 

– 493,494 в кв. 63 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.  

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

     

       Постъпило е заявление с  вх. № УТ- 2060- 8/01.08.22г. от Сафия Мохамедова 

Дорсунска, Авзе Мохамедова Катрачева и Хилмия Мохамедова Кедикова в качеството 

им на възложители с искане за разрешаване изработването на проект за изменение на  

ПУП – ПР за имот пл.494 по кадастралния план на с. Чепинци, общ. Рудозем, попадащ 

в УПИ V – 493,494 в кв. 63 по плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.  

 Съгласно изработеното техническо задание и приложения ПУП-ПР/изменение/ се 

предвиждат следните промени: 

За имот пл. №494 по кадастралния план на с. Чепинци, общ. Рудозем, попадащ в УПИ V 

- 493, 494 в кв. 63 по плана на с. Чепинци, да се отреди самостоятелно УПИ за имот пл. 

№ 494. 
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Да се промени уличната регулация по имотната граница на имот с пл. № 494 и 

съществуващото застрояване. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.124а, ал.1,  чл.134, ал. 2, т. 2, т. 6 и чл. от ЗУТ, предлагам на Общински съвет –Рудозем 

да приеме следното  

 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

1. Допуска изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за имот  с пл.№494 по 

кадастралния план на с. Чепинци, общ. Рудозем, попадащ в УПИ V – 493,494 в кв. 63 по 

плана на с. Чепинци, общ. Рудозем.  

 

АБ/ 

 

 

Възстановим подпис

X

Подписано от: Rumen Ventsislavov Pehlivanov     
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