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ЗАПОВЕД
№ .....

№ А ..........

гр. Кубрат...... # Аг.-. № ..... .2021г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от ЗУТ, чл. 134,
ал. 2, т. 2, § 6 и § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, по искане с вх. № УТСЕ-02-07-18/14.07.2021г. от
Кенан Зейти Ниази, собственик на УПИ V II-1531 от кв. 58 по ПУП на гр. Кубрат, общ.
Кубрат, обл. Разград, съгласно нотариален Акт № 148, т. 3, per. 1157, дело
648/08.05.2006г., във връзка с представените: комбинирана скица, документ за
собственост, задание, скица-предложение за ПУП-ИПР.
РАЗРЕШАВАМ:
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация
(ИПР) на УПИ VIII - 1531, находящ се в кв. 58, гр. Кубрат, като регулационните линии
на съседните ПИ минат по имотни граници, а между ПИ 3172 и ПИ 1530 се промени,
като 9м2 от ПИ 1530 се отнемат и предадат към УПИ VIII - 3172. Произтичащите от това
промени води до изменение на плана за регулация на съседните УПИ : УПИ XX - 3173,
УПИ XXI - 1530, УПИ XXII - 1529 и УПИ VII - за жилищно строителство, а от към
улицата се запази действащата улична регулация.
МОТИВИ:
Искането е направено от собственика на имота, 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. Да се съобразят изискванията на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ.
Заповедта не подлежи на оспорване гю-цл. 1246, ал. 4 от ЗУТ.
Заповедта губи правнодейотк
!,еда на чл. 135, ал. 8 от ЗУТ.
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МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ
За кмет на Община Кубрат
съгласно заповед № 530/02.08.2021г,.
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