11
гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул.”Димитър Благоев” №7
Кмет – тел.: 04741 / 69-01; факс: 04741 / 69 00

ЗАПОВЕД
№ РД-5-86/12.02.2021г
В община Болярово е постъпило заявление с вх.№ № 91-00-32/ 14.01.2021 г. от Иван
Димитров Лахтев , собственик на поземлени имоти с идентификатори 16 и 20, за които са
отредени УПИ ІV-16 и V-20, кв.4 по плана за регулация на с. Голямо Крушево, община
Болярово, одобрен със заповед № 90 от 21.12.1984 год.
Заявителят е собственик на имотите съгласно нотариален акт № 63, том ХІ, дело №
1460 от 2017 год. на Служба по вписванията-гр.Елхово за ПИ 20 и постановление за
възлагане на недвижим имот № 120, том VІІІ от 2017 год. на Служба по вписваниятагр.Елхово за ПИ 16.
Постъпилото искане е за одобряване на проект за изменение на ПУП- план за
регулация (ПР) на с. Голямо Крушево, община Болярово, с обхват поземлени имоти 16, 17
и 20, за които са отредени УПИ ІV-16, V-20, VІ-17 и ІІІ-17, кв. 4, с което да отпаднат
предвидените с плана вътрешни регулационни линии между имотите, като същите бъдат
поставени
в
съответствие
със
съществуващите
граници
и
промяна
на
дворищнорегулационните линии, като от УПИ ІV-16 се обособят нови УПИ с № ІV-16 и
VІІІ-16, кв.4.
Проектът е изработен въз основа на заповед № РД-5-612 от 22.12.2020 год. на кмета
на община Болярово за допускане изработване на проект за изменение на регулационния
план на основание чл. 135, ал.3 от Закона за устройство на (ЗУТ) , във връзка с § 8, ал. 2, т.3
от преходните разпоредби на ЗУТ.
Проектът е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията при
община Болярово с решение по т.2 от протокол № 2 от 03.02.2021 год.
Предвид изложените мотиви, на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129,

ал.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ:

О Д О Б Р Я В А М:
Проект за изменение на ПУП- план за регулация (ПР) с.Голямо Крушево, община
Болярово, с обхват поземлени имоти 16, 17 и 20, кв. 4 по плана за регулация на селото, за
които са отредени УПИ ІV-16, V-20, VІ-17 и ІІІ-17, кв.4, с което да отпаднат предвидените с
плана вътрешни регулационни линии между имотите, като същите бъдат поставени в
съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна
на
дворищнорегулационните линии, като от УПИ ІV-16 се обособят нови УПИ с № ІV-16 и
VІІІ-16, кв.4.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК,чрез Община Болярово пред
Административен съд гр. Ямбол в 14 дневен срок от датата на обявяване.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: ................................

