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Изх. № УС-335       

Дата: 07.07.2021 год. 

 

 

ДО 

ЕЛЕНА СЛАВЕВА ШАЛАМАНОВА 

гр. София, р-н Студена, бул. „Климент Охридски“ № 7,  

вх. В, ет. 3, ап. 6 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК 

 

Община Рила по реда на чл. 18а, ал. 10 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/ 

извършва съобщаване на административен акт, предвид обстоятелствата, че: 

Лицето Елена Славева Шаламанова, с постоянен и настоящ адрес : гр. София, р-н Студена, 

бул. „Климент Охридски“ № 7, вх. В, ет. 3, ап. 6 не е получила лично  и не е намерено лице, което е 

съгласно да получи съобщението, а именно: писмо изх. № УС-335/04.06.2021 год. на Кмета на 

Община Рила, с което се уведомява и се съобщава на основание чл. 61, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс Заповед № РД-01-04-133/03.06.2021  год. на Кмета на Община 

Рила.  

Със Заповед № РД-01-04-133/03.06.2021  год. на Кмета на Община Рила на основание чл. 129, ал. 

2 във връзка с Решение I.4 от Протокол № 2/23.04.2021 год. на ОЕСУТ, чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 134, 

ал. 2, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 44, ал. 1, т. 13 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, е одобрен Подробен устройствен план 

(ПУП) – изменение на План за регулация (ИПР) за промяна на регулационната линия по имотна граница 

в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-292 и УПИ XI-299  , кв. 1 по плана на с. Смочево, община 

Рила. 

Видно от известие за доставяне R PS 2630 0019MD 1 на Български пощи от 01.07.2021 год. с 

отбелязано от доставчика „непотърсена“ лицето Елена Славева Шаламанова, с постоянен и настоящ 

адрес : гр. София, р-н Студена, бул. „Климент Охридски“ № 7, вх. В, ет. 3, ап. 6 не е получила лично 

писмо изх. № УС-335/04.06.2021 год. на Кмета на Община Рила. 
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Община Рила, Дирекция „УТМПХД“ съобщава на горецитираното лице писмо изх. № УС-

335/04.06.2021 год. на Кмета на Община Рила, с което се уведомява и се съобщава на основание чл. 

61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Заповед № РД-01-04-133/03.06.2021  год. на Кмета 

на Община Рила за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за 

регулация (ИПР) за промяна на регулационната линия по имотна граница в обхват урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ IX-292 и УПИ XI-299  , кв. 1 по плана на с. Смочево, община Рила. 

 

Настоящето съобщение да се постави на таблото за обявления на Община Рила и Кметство с. 

Смочево  и в интернет страницата на Община Рила за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на 

който съобщението се смята за връчено.  

 

 

С уважение, 

 

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

Кмет на Община Рила 
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