
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 206 /24.02.2021г. 

 

 Въз основа на: Решение на ОЕСУТ , протокол  №1 от 24.02.2021г., заключение № 

III-4 и на основание чл.44, ал.1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и чл.110 ал.1, т.2 

и §8, ал.2 и т.3 от ПР от ЗУТ 

Относно: Заявление вх.№Гр-193/29.01.2021г. от Божурка Георгиева Андонова за 

разглеждане и одобряване на  ПУП-ПР за изменение на  регулацията на УПИ III-89,кв.17, 

по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман 

 

О Д О Б Р Я В А М : 

 

Проект на  ПУП-ПР за изменение на  регулацията на УПИ III-89,кв.17, по плана на с. 

Пауново, общ. Ихтиман, както следва:  

 променя се границата на УПИ III-89 кв.17 със съседен УПИ XI-93 и УПИ XII-93 

кв.17 по имотна граница на имот пл.№93; 

 запазва се отреждането на новите УПИ „За жилищно застрояване“; 

 от УПИ III-89 в кв.17 към съседен УПИ XI-93 се връщат 2кв.м.поради 

преминаване на проектна регулационна граница по имотни граници на имот пл.№93; 

 от УПИ III-89 кв.17,към съседен УПИ XII-93 се връща 1кв.м. поради преминаване 

на проектна регулационна граница по имотни граници на имот пл.№89 с пл.№93. 

След промяната: УПИ III-89 “За жилищно застрояване“ в кв.17 е с площ 971 кв.м., УПИ 

XI-93 „За жилищно застрояване“ в кв. 17 с е площ 1120 кв.м. и УПИ XII-93 „За жилищно 

застрояване“ в кв.17 е с площ 1205кв.м. 

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от 

ЗУТ по реда на АПК. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред 

Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й. 

 

инж. Тони Кацаров   /П/ 

ВР. И. Д. КМЕТ 

ОБЩИНА  ИХТИМАН 

/със заповед №167/16.02.2021г./ 
Изготвил:  

инж. Анна Чукова    /П/ 

геодезист Община Ихтиман 

Съгласувал:  

гл. архитект:    

арх.Тодор Кръстев        /П/ 

                               

заповедта влиза в сила на:……………………….. 
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