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Изх. № УС-01-04-000003       

Дата  23.05.2018 год. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

  

 На основание чл. 124б, ал. 2 от  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Рила, 

област Кюстендил съобщава, че със Заповед № РД-01-04-93/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила 

се разрешава на Община Рила, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила, да се 

изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен 

със Заповед № 2473/11.07.1964 год., в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ), представляващи 

парцели  п-л II-3, п-л I-2, п-л III-4 и п-л IV-4,5 в кв. 2 и изменение на уличната регулационна линия на  

улица с о. т. 1-19, граничеща с п-л I-2, п-л II-3 и п-л IV-4,5 в кв. 2 по уличната и дворищна регулация на с. 

Пастра, одобрена със Заповед № 2473/11.07.1964 год., третиращ изменение на регулационните линии на 

УПИ, представляващ п-л II-3 да минат по имотни граници на имот с идентификатор № 55539.100.41 по 

КК и отпадане на уличната регулационна линия на улица с о. т. 1-19 по плана на с. Пастра, с 

идентификатор № 55539.100.40  по КК, като се отреди урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 2 по плана 

на с. Пастра за имоти с идентификатори № 55539.100.41 и № 55539.100.40 /УПИ II-100.41,100.40/ и 

промяна на отреждането на п-л II-3 от „За дърводобивна и дървообработваща промишленост“ в УПИ II-

100.41,100.40 за „Жилищно строителство“. 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/.  

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-93/15.05.2018 год. на Кмета на Община Рила, 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Отдел „Управление и контрол на територията“, Община 

Рила. 

 

С уважение, 

      

  /П/ 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 
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