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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, § 8, ал. 4 от ПР на ЗУТ,
във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, с Решение № 5 от Протокол
№ 05/04.10.2021г. на Общински експертен съвет по устройство на територията и по
заявление с вх. УТСЕ №-02-01-17/20.08.2021 г., от Мена Мехмедова Мирчева.

ОДОБРЯВАМ:

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 № III 619, 620 и УПИ № VI 623 от кв. 55. За
цитираните имоти се отреждат: УПИ № XXV 621 и УПИ № XXVI 622, като вътрешните
регулационни линии на имотите са поставени в съответствие със съществуващите граници
на поземлени имоти, с което се променя частично вътрешните регулационни линии на
съседните УПИ № III 620, 621 и УПИ № VI 623 и се образува УПИ № XXVII 619, 620 и
УПИ № XXVIII 623 от кв. 55 на с. Бисерци.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК и одобрения ПУП
да се публикува на интернет страницата на Община Кубрат съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Заповедта като индивидуален административен акт подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й чрез Община Кубрат пред
Административен съд - Разград.
Съгласно § 8, ал. 4 от ПР на ЗУТ, жалбите срещу заповедта не спират изпълнението й.
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ПУП - Изменение план за регулация
за УПИ III -619, 620? IV-620, 62i? V-622 и VI-623 кв.55, по плана на с. Бисерци, общ.
Кубрат

М 1 : 1000

УПИ XXV-621 в кв. 55, с площ 1058 кв.м.;
УПИ XXVI-622 в кв. 55, е площ 902 кв.м.;
УПИ XXVII-619, 620 в кв. 55; с площ 2296 кв.м.;
УПИ VI-623 в кв. 55; според документа за собственост;
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