
ОБЩИНА БЕЛИЦА 
780 - БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" №15 

тел./факс 07444/22 77;тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg 
З А Е Д Н О С Т 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме Ви,че се разрешава изработване на проект за частично изменение на 
Подробен устройствен план -План за регулация за У ПИ 1-220.кв.21 в с.Краище.община 
Белица,като се променят регулационните граници на УПИ I, кв.21 и се обособяват два 
урегулирани поземлени имоти УПИ 1-220,кв.21 и УПИ XXVI-639.KB.21,чиито граници 
съвпадат с имотните граници на ПИ №39270.1.220 и ПИ №39270.1.639 по КЮСР на с.Краище. 

Проекта се намира в "Техническа служба'"в Община Белица на адрес: гр.Белица 2780, 
ул. "Георги Андрейчин" № 1 5 . В съответствие с чл. 128. ал. 5 от ЗУТ,заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до 
ОБА-Белица в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение.Справки на 
тел:07444/23 

31.03.2022 год. на сайта и таблото 
в сградата на община Белица 

mailto:obelica@abv.bg


ОБЩИНА БЕЛИЦА 
- БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" №15 

тел./факс 07444/22 77;тел. 07444/23 23; e-maiI:obelica@abv.bg 
" ЗАЕАНОСТ ~ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме Ви,че се разрешава изработване на проект за частично изменение на 
Подробен устройствен план-План за регулация с УПИ 1-53, УПИ XIV-53 и УПИ XVIII-
1077.КВ.4/ поземлени имоти НИ №39270.1.53 и №39270.1.1077/ в с.Краище,община Белица, 
като се променят регулационните граници на УПИ 1-53, УПИ XIV-53 и УПИ XVIII-1077, 
кв.4,с цел обособяване на нови УПИ .като се запазват регулационните граници към 
съседните УПИ ХУ1-721,УПИ XVII-721 .УПИ V и УПИ ХП-51.кв.4.с предназначение за 
..Жилищно строителство". 

Проекта се намира в "Техническа служба"в Община Белица на адрес: гр.Белица 2780, 
ул. "Георги Андрейчин" № 15. В съответствие е чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до 
ОБА- Белица в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение.Справки на 
тел:07444/23 

ОБШИНА ЧЕ/]ЦЦЛ 

31.2.2022 год. на сайта и таблото 
в сградата на община Белица 

mailto:obelica@abv.bg


гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15 
тел.07444 2323, email obelica@abv.bg 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация 

че на редовно заседание на Общински съвет - гр. Белица, проведено на 18.05.2022 
година е взето Решение № 450 на основание чл. 124а, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т.2 и чл. 134, ал. 1, 
т.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА за : 

1. Проект за ПУП- План за изменение на регулация за промяна на част от УПИ 
VIII,кв.87 с цел образуване на нов УПИ Х-715,717,кв.87 с площ 380кв.м 
Новосъздадения УПИ Х-715,717,кв.87на гр.Белица е образуван от поземлен имот 
№03504.404.715 и част от поземлен имот №03504.404.717 по КККР на гр.Белица. 
Собственик на поземлен имот № 03504.404.717 е Община Белица, а на поземлен 
имот е №03504.404.715 е Теофил Николов Чорбаджиев.Горепосоченият УПИ X-
715,717,кв.87 ще бъде собственост на Теофил Николов Чорбаджиев след 
прекратяване на съсобственост с Община Белица. В заданието се предлага 
изменение на УПИ IX-717,кв.87 ,като само се променят граничните регулационни 
линии на УПИ IX и кадастралния номер /новият номер ще бъде УПИ IX-
12,кв.87.Площта на УПИ 1Х-12,кв.87 остава непроменена 511кв.м,като баланса на 
придаваемите площи между Община Белица и УПИ 1Х,кв.87 след промяната е 
изравнена.Собственик на УПИ 1Х-12,кв.87 е ,,МАКСНЕТ-2016"ЕООД,съгласно 
Заповед №РД-15-01/04.01.2021год. на Кмета на община Белицаза продажба на 
поземелн имот №03504.404.12 с площ 511кв.м.С предложението 
предназначението на УПИ 1Х-12,кв.87 и новосъздадения УПИ Х-715,717,кв.87 от 
„За Обществено обслужване" се променя и става „За Обществено обслужване и 
търговия".Представената графична част скица -проект за ликвидиране на 
съсобственост в УПИ -715,717,кв.87,като Теофил Николов Чорбаджиев става 
едноличен собственик на УПИ Х,кв.87 след провеждане на процедури по 
прекратяване на съсобственост. 

2. Общински съвет - Белица , на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява задание 
за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация изготвено по 
реда на 125 от ЗУТ. 

гр. Белица, 
О Б Я В Я В А , 

mailto:obelica@abv.bg


. oBUlHHA ЬЕлица • 

ОБЩИНА БЕЛИЦА 
2780 - БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андренчин" №15 

тел./факс 07444/22 77;тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg 

З А Е Д Н О С Т 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.128. ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че се разрешава за изменение на Подробен 

устройствен план - План за регулация на с.Краище. одобрен с Решение № 114, протокол 

№9/26.09.2011 год. на Общински съвет- Белица, с цел отразяване елементите на уличното 

пространство между ОТ 107-95а-95б-95в-95г-95д до ОТ 85, представляващ ПИ с идентификатор 

39270.1.1529 по КККР на с. Краище 

Изготвен проект за ПУП-План за регулация на с.Краище се намира в "Техническа служба" 

на втория етаж в Община Белица на адрес: гр. Белица 2780, ул. "Георги Андрейчин" № 

15.В съответствие с чл.128. ал. 3 и ал.5 от ЗУТ.заинтересованите лица могат да направят 

писмени възражения, искания и предложения по проекта до ОБА- Белица в 14-дневен 

срок от получаване на настоящето съобщение. 

31.05.2022 год. на сайта и таблото 
в сградата на община Белица 

mailto:obelica@abv.bg


ОБЩИНА БЕЛИЦА 
2780 - БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги АндреЙчин" №15 

тел./факс 07444/22 77;тел. 07444/23 23; e-mail:obelica®abv.bg 

З А Е Д Н О С Т 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че се разрешава изменение на Подробен 

устройствен план - План за регулация на с.Краище, одобрен с Решение № 114. протокол 

№9/26.09.2011 год. на Общински съвет- Белица, с цел промяна местоположението и ширината 

на улицата между ОТ 45 до ОТ 51 като; 

-Оста на улицата се транслира с около 3,85 м посока квартал 16; 

- Общата ширина на пътното платно на улицата се променя от 6,00м на 4,50м; 

-Тротоарът откъм квартал 16 променя ширината си от 4,00м на 0,90м; 

-Тротоарът от към ПИ 39270.1.1031 става с променлива ширина; 

Изготвен проект за ПУП-План за регулация на с.Краище се намира в "Техническа 
служба" на втория етаж в Община Белица на адрес: гр. Белица 2780, ул. "Георги 
Андрейчин" № 15.В съответствие с чл.128. ал. З и а л . 5 от ЗУТ,заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до ОБА-
Белица в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение. 

31.05.2022 год. на сайта и таблото 
в сградата на община Белица 


