
ОБЩИНА КАОЛИНОВО
А..-4.01Ч1С1РАЪ1ТУ ОР КАОЪНЧОУО
ЕТ9960 град КАОЛИНОВО област ШУМЕН пл. Украйна ММ? * 4305361 22 10; факс 05361 21 10

1тр:// туш. Као11поуо.в; е-той: КаоНпсуо ЩЦЩ.
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град Каолиново,402.-. [2 -2016г0д.

Относно: Одобряване на подробен устройствен план- за застрояване (ПУП-ПР)
С постъпило заявление вхМАГ-ОЗ-Н от 09.09.2016 г. от Себадие Искендерова

Мехмедова с ЕГН 7603198810, с адрес: село Пристое, ул.”Стара планина” ”99, област
обл.Шумен, Небатие Искендерова Етоб с ЕГН 6812198799, с адрес: село Пристое, ул."Албена”
М95, област Шумен, Рашиде Искендерова Чауш с ЕГН 6503228776, с адрес: гр.Дулово,
уб.”Шуменскошосе” М98 област Силистра и Мехмед Мехмедов Мехмедов с ЕГН 5502028806,
с адрес: село Пристое, ул. „Стара планина" МН област Шумен за одобряване на проект на
подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) .

С обхват УПИ 1 - 308, УПИ 11-313 кв.38 на село Пристое, област Шумен с цел
вътрешните регулационни линии на имотите да бъдат поставени в съответствие със
съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на имота
-„3а малкоетажно жилищно строителство-Жм".

Проекта бе обявен с обявление МАГ 03-82/16092016 г. В четиринадесет дневен срок за
възражения няма ПОСТЪПИЛИ жалби. Проекта е разгледан И Приет ОТ 061ЦИНСКИЯ експертен съвет
по устройство на територията с решение по протокол Л918 от 27.10.2016 г.

Предвид констатират-тото 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 М918 от 27.10.2016 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 застрояване/ ПУП-ПР/- на УПИ 1-308 и УПИ
11-313 кв. 38 на село Пристос, област Шумен.
Площа на парцелите преди корекцията е както следва:
УПИ 1-308 кв.38 -1300кв.м
УПИ 11-313 кв.38 - 2 220 кв.м
УПИ ХУ-309 кв.38 - 1 097 кв.м
Площа на парцелите след корекцията е както следва:
УПИ 1-308 кв.38 “1388 кв.м УПИ Н- 313 кв.38 -1065 кв.м
УПИ ХУ-309 кв.38 - 1 102 кв.м УПИ ХУ1-313 кв.38- 1 065 кв.м

Заповедта Да се съобщи на ВСИЧКИ заинтересованите лица При УСЛОВИЯТЗ И ПО реда на
Административнопроцесуалния кодекс

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл,215, ал.1 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от
нейното съобщение.
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