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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

с настоящото, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с  

чл. 61, ал. 3 от АПК, се съобщава на 

- Ивелина Евгениева Цонева с постоянен адрес: ул. „Добруджа“ 

№42, гр. Кубрат; 

- Милен Евгениев Цонев с  постоянен адрес: ул. „Добруджа“ 

№42, гр. Кубрат; 

- Евгени Тодоров Цонев с постоянен адрес: ул. „Добруджа“, №42 

гр. Кубрат; 

- Петя Енчева Стоянова с постоянен адрес: ул. „Ген. Колев“ № 

68Б, ет.4,ап.9, р-н „Приморски“, гр. Варна; 

- Стоянка Енчева Стоянова с  постоянен  адрес: ул. „Добруджа“ 

№ 38, гр. Кубрат; 

- Юлия Костадинова Цончева с постоянен адрес: ул. „Добруджа“ 

№ 36, гр. Кубрат; 

- Красимира Костадинова Виткинова с постоянен адрес ул. 

„Бяло море“, №18, вх.Г,ет.8, ап.22, гр. Ловеч; 

- Светла Станчева Георгиева с постоянен адрес: ул. „Витоша“ № 

37, ет.2, ап.6, гр. Кубрат; 

- Нела Станчева Добрева с постоянен адрес: ул. „Ген Скобелев“ 

№ 5, гр. Кубрат, че е: 

 

издадена Заповед № 630 от 05.10.2017 год. за одобряване на проект 

за изменение на ПУП на гр. Кубрат за ПИ с идентификатор 40422.505.796 

по КК, за който е отреден УПИ № VІ-796 от кв. № 83 в две части: 

- План за регулация, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, с който 

регулационните граници на УПИ № VІ-796 от кв.83 се променят така, че да 

съвпаднат с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 40422.505.796 

по КК на гр. Кубрат. Предназначението на новообразувания УПИ 

съответства на действителното ползване на имота - „Нискоетажно 

жилищно строителство“.  
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- План за застрояване, по смисъла на чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, който 

определя ограничителните линии на застрояване, в рамките на които 

попада съществуващата жилищна сграда, която се запазва. Ново 

строителство може да се извърши при спазване на показателите на 

застрояване на имота, съгласно неговото предназначение. Начинът на 

застрояване е свободно.  

Заповедта, като административен акт, подлежи на обжалване от 

заинтересуваните лица по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 - дневен 

срок от публикуването, чрез Община Кубрат пред Административен съд 

Разград. 
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