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Относно: Одобряване на подробен устройствен план- за регулация (ПУП-ПР)
С постъпило заявление вхЛеАГ-ОЗ-2 от 29.02.2016 г. от Рубил Кабил Шериф от село

Тъкач, ул.”Козлодуй” МЕИ, област Шумен, за одобряване на проект на подробен устройствен
план - план за регулация (ПУП-ПР) .

С обхват УПИ 1У-105 и УПИ Х1-105 кв.15, по плана на село Тъкач, с цел подялба на
поземлен имот - УПИ 1У-105 и придаване на част от него към поземлен имот - УПИ Х1-105,
като се запазва предназначението на новообразуваните имоти - „за малкоетажно
строителство-Жм”.

Проекта бе обявен с обявление МАГ 03-17/26.02.2016 г. В четиринадесет дневен срок за
възражения няма постъпили жалбиЛроекта е разгледан и приет от общинския експертен съвет
по устройство на територията е решение по протокол М 3 от 14.03.2016 г.

Предвид констатираното е установено, че са изпълнени условията на закона за
устройството на територията и изискванията на специалните нормативни актове.
На основание: чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, по протокол М 3 от 14.03.2016 г. и чл.129, ал.2 от
ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план -план за регулация (ПУП-ПР) - УПИ 1У-105 и УПИ Х1-105,
кв.15, по регулационен план на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

Площа на парцелите преди корекцията е както следва:
- УПИ 1У-105, кв.15 - 2 798 кв.м
- УПИ Х1-105, кв.15 - 1 500 кв.м
Площа на новопроектираните парцели е както следва:
-УПИ 1У-105, кв.15 - 1 399 кв.м.
- УПИ Х1-105, кв.15 - 2 899 кв.м.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересованите лица при условията и по реда на

Административно процесуалния кодекс
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, в 14 едневен срок от

нейното съобщение. ,
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