
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация – Раковски е 

постъпило Заявление, Вх. № 26-2162-2/19.05.2022 г. с искане за 

разрешение за изработване на Проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) от 

собственика на поземлен имот 036098, за който е образуван УПИ 036098 

„Склад за плодове и зеленчуци“, с площ 12,631 дка и поземлен имот 

036099, за който е образуван УПИ 036099 „Склад за плодове и зеленчуци“, 

с площ 5,667 дка, находящи се в землището на с. Стряма, с ЕКАТТЕ 70010, 

общ. Раковски, обл. Пловдив., местност „Генчо кория“ във връзка с 

промяна отреждане на урегулирани поземлени имоти УПИ 036098 и УПИ 

036099 от „Склад за плодове и зеленчуци“ на „Склад за плодове и 

зеленчуци, ФЕЦ, Производствени дейности, Офиси, Бензиностанция, 

Газстанция, Метанстанция“. Контактна зона на поземлен имот 036098: 

поземлен имот 036039 – нива на Е. Г. Е., поземлен имот 036042 – нива на 

С. П. М., поземлен имот 000047 - път IV клас на Община Раковски, 

поземлен имот 036099 - складов терен на „М.“ ООД. Контактна зона на 

поземлен имот 036099: поземлен имот № 036098 - складов терен на „М.“ 

ООД, поземлен имот № 036044 – нива на Р. П. Е., поземлен имот № 036039 

нива на Е. Г. Е., поземлен имот 000047 - път IV клас на Община Раковски. 

Издадена е Заповед № АБ-56/10.06.2022 г. на Кмета на Община Раковски 

с разрешение за изработване на Проект за  изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за 

горецитираните имоти.  

 На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на 

оспорване. 
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