ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Разрешения за
изработване и одобряване на задания за ПУПЧастично
изменение
на
план
за
регулация/ЧИПР/на гр. Любимец и ПУППарцеларен план/ПП/ за обект „Западен обходен
път на гр. Любимец по направление на път III-597
(Обходен път запад)”
Докл.: Илия Илиев – Зам.Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 169
на ОбС, прието с протокол № 17 от 16.12. 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
І. Общински съвет дава разрешение за изработване на:
1. ПУП- Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) на улици с осови токи: о.т. 485,
о.т. 32, о.т. 486, о.т. 931, о.т. 932, о.т. 933, о.т. 623 и о.т. 1032, и следните УПИ, всички по плана на
гр. Любимец:
- УПИ II – за Стройкомплекс от кв. 176;
- УПИ XI – за стопанска дейност от кв. 138;
- УПИ XIV – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
- УПИ III – за КБУ „Б. Терпешев“ от кв.138;
- УПИ XV – за Склад за семена и торове от кв. 138;
- УПИ I - 365 от кв.142
- УПИ I - за опитна станция от кв. 192
- УПИ I - 970 – Складова база зърнени храни от кв.146а
- УПИ I – Складова база зърнени храни от кв.218
- УПИ II - 2274 от кв.146а
- УПИ VI - 2518 – За търговска дейност от кв. 180а
2. ПУП- Парцеларен план/ПП/ за имоти засегнати от проектното трасе на обект „Западен
обходен път на гр. Любимец по направление на път III-597 (Обходен път запад)”, попадащи в
масиви 000, 001, 107, 013, 014, 128, 126, 125, 144, 015, 148, 149, 016, 585, 618, 617 и 223, по
Картата на възстановената собственост на гр. Любимец.
ІІ. Одобрява задание за изработване на:
1. ПУП- Частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) по точка І. 1.;
2. ПУП- Парцеларен план/ПП/ по точка І. 2;
ІІІ. Възлага на Кмета на общината да предприеме последващи действия по изпълнение на
настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ГА
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