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Изх. № УС-01-04000004_001       

Дата  15.04. 2019 год. 

 

ДО 

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КОСТАДИНОВ 

гр. Рила, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК 

 

 

Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, предвид 

обстоятелството, че: лицето Георги Пламенов Костадинов, с постоянен и настоящ адрес : гр. Рила, ул. 

„Ал. Стамболийски“ № 15 не е получил лично писмо изх. № УС-01-04000004-001/27.03.2019 год. на 

Кмета на Община Рила, видно от известие за доставяне ИД R PS 2630 0012Х6 Y  на Български пощи от 

01.04.2019 год. с отбелязано от доставчика „в чужбина“  съобщава, че с писмо изх. №  УС-01-04000004-

001/27.03.2019 год.   на Кмета на Община Рила е съобщен приет с Протокол от 26.02.2018 год. на 

Комисия назначена със Заповед  № РД-01-04-25/12.02.2019 год. на Кмета, Помощен план за имот № 219 

по кадастрален план одобрен със Заповед № 1395/09.05.1973 год., изработен от „РОДОН“ ЕООД с 

възложител Елена Лазарова Александрова, третиращ бивш имот “Лозе” трансформиран от земеделска 

земя в УПИ VI-146; УПИ V-147 и УПИ IV-151 в кв. 8 по плана на гр. Рила, одобрен със заповед № 

30/22.02.1993 год. и възстановен имот № 079055 в землището на гр. Рила, местност “Цръквеното” по 

КВС. 

Пощенската пратка адресирана до Георги Пламенов Костадинов е върната в цялост и на 

пратката изпратена на постоянният и настоящ адрес, доставчикът „Български пощи“ е отбелязал „в 

чужбина“ е адресата. 

 С оглед на горното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е публикувано настоящето съобщение на 

интернет страницата на Община Рила и писмо изх. № УС-01-04000004-001/27.03.2019 год. се счита за 

връчено на Георги Пламенов Костадинов от датата на публикуване на настоящето съобщение на 

интернет страницата на Община Рила. 
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 Съобщението е поставено на таблото за обявления в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. 

„Възраждане“ 1 и публикувано на интернет страницата на Община Рила на електронен адрес: https: 

/www.grad-rila.bg/ на 15.04.2019 год. 

Помощният план е изложен в Отдел “УКТСЗГ” при Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” 1 

и заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на плана в рамките на работния ден на 

общинска администрация на Община Рила. 

 На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30 /тридесет/ -дневен срок от съобщаването на 

настоящето съобщение, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по 

приетия Помощен план и придружаващата го документация до Кмета на Община Рила, гр. Рила, пл. 

„Възраждане“ 1 

 

Дата на поставяне на таблото за съобщения в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. 

„Възраждане“ 1  и публикуване на интернет страницата на 15.04.2019 год. 

Дата на сваляне от таблото за съобщения в сградата на Община Рила на 16.05.2019 год. 

  

  

С уважение, 

   /П/ 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 
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