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Долуподписакият инж. Белгин Фикри Шукри — Кмет на Община Исперих след кат0
разгледах заявления с вх. № Ут-1727/30.11.2021 г. от Иджаби Исмет Исмаил, прилОжените към
тях дОкументи за изменение на действащия план за регулация, станОвище на гл.архитект на
Община Исперих от 02.12.2021 г., във връзка с исканОт0 изменение, намирам, че са на лице
фактическите и правни ОснОвания за дОпускане изменениет0 на плана за реryлация.
На ОснОвание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.124а, an.2 от ЗУТ и п0 смисъла на чл. 134,
ал. 2, т. 6 От ЗУТ.
ДОПУСКАМ
да се израбОти пр0ект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план - план
за регулация/ОдОбрен със /ЗапОвед Решенне/ № 178/26.04.2006 г. на ОбС Исперих, Кмета на
Община Исперих, в обхват: на УПИ II-114 и YIIИ III-116 в квартал 21 п0 плана на
№37010.90.114 и
/землищет0 на/ с. Китанчево, Община Исперих /лОземлен имОт
№37010.90.116/.
Разрешавам на заявителя Иджаби Исмет Исмаил, да възложи за своя сметка
изработването на проектаза план.Заданието за изработване на подробния устройствен план да
се състави при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и при не0бхОдимОст се съгласува от
възлОжителите със заинтересОваните централни и теритОриални администрации и със
специализираните кОнтрОлни Органи и експл0атаци0нните дружества - ,,Енерго -Пр0 Мрежи"
и ВиК, а разрабОтката с РИОСВ, п0 реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянет0 му за
ОдОбряване.
Наст0ящата запОвед спира прилагането на пОдрОбния устр0йствен план в пОсОчения
Обхват съгласн0 чл.135, ал.6 от ЗУТ.
ЗапОведта да се впише служебн0 в регистьра на Общинската администрация по чл.5,
ал.5 от ЗУт.
ВъзлОжителят да внесе пр0екта за пОдрОбен устр0йствен план в Община Исперих за
прОцедиране п0 реда на ЗУТ в шестмесечен срОк от датата на к0ят0 му е съОбщена наст0ящата
запОвед. В случай, че тОзи срОк не бъде спазен всички възникнали със запОведта права,
задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.
ЗапОведта да се съобщи на заявителя. СъОбщение за нейнОт0 издаване да бъде
пОставен0 на таблОт0 за Обяви в сградата на Общината и да бъде публикувано на интернет
страницата на Общината в изпълнение на чл.26, an.1 от Административно процесуалния
кодекс.
Препис от заповедта да се връчи на съОтветните лъжнОстни лица от общинската
администрация за изпълнение.
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