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На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във
връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, по искане с вх. № УТСЕ-02-07-16/14.06.2021г. от
Мена Мехмедова Мирчева, собственик на УПИ № 621 от кв. 55 по регулационния
план на с. Бисерци, общ. Кубрат, съгласно Нотариален акт № 88, том 12, дело №
2327 от 2012г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ-Кубрат и УПИ № 622,
съгласно Нотариален акт № 166, том 7, Дело № 1368 от 2019г., издаден от
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ-Кубрат, във връзка с представените: комбинирана
скица, обяснителна записка и предложение за изменение на ПУП-ПР.
РАЗРЕШАВАМ:
Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ на с. Бисерци, по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ по
отношение на ПИ № 621 и ПИ № 622, собственост на възложителя, за които са
отредени УПИ № IV 620, 621 и УПИ № V 622, а части от тях попадат в съседните
УПИ № I I I 619,620 и УПИ № V I 623 от кв. 55. За цитираните имоти да се отредят:
УПИ № XXV 621 и УПИ № XXVI 622, като вътрешните регулационни линии на
имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на
поземлени имоти, с което ще се променят частично вътрешните регулационни
линии на съседните УПИ № III 620, 621 и УПИ № VI 623 и ще се образуват УПИ
№ XXVII 619, 620 и УПИ № XXVIII 623 от кв. 55. Изменението на ПР не
противоречи ка ПЗ, поради което не се налага неговото изменение.
МОТИВИ:

Искането е направено от собственика на имотите, предмет на проекта, в
качеството му на заинтересовано лице във връзка с намерението му за развиване
и създаване на устройствени условия за по-пълноценно използване на
възможности за застрояване на имота.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ.
Заповедта не подлежи на оспорване по чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ.
Заповедта губи правно действие по реда на чл. 135, ал. 8 от ЗУТ.
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