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Изх. № УС000059      

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-01-04-94/17.05.2018 год. на Кмета на Община Рила 

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

Методи Асенов Хлебарски, да се изработи проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на 

План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, в обхвата 

на урегулиран поземлен имот (УПИ), представляващ парцел XIX-503 в кв. 27 по плана на гр. Рила, 

одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила и изменен със Заповед № РД-01-04-

336/17.11.2010 год. на Кмета на Община Рила и улица с о. т. 212-166 по плана на гр. Рила, одобрен със 

Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, третиращ изменение на уличната 

регулационна линия на улица с о. т. 212-166,  като в  участъка от о. т. 212-166а улицата отпада, 

уличната осова линия от о. т. 212-205 и о. т. 212-166а отпада, и се създават нови о.т. 205а, о.т. 203а и 

о. т. 166а , които се свързват с нова улична осова линия с о. т. 212-205а-203а-203 и изменение на 

външната регулационна линия на УПИ  XIX-503 по плана на гр. Рила. 

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

територията /ЗУТ/.  

С пълния текст на Заповед № РД-01-04-94/17.05.2018 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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