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ЗАПОВЕД
№ РД-01-42
гр. Николаево, 17.02.2020 г.
Постъпило е заявление с вх.№ 94П-00-6/10.02.2020 г. от
собствениците на имоти 51648.501.281 и 51648.501.923 по кадастралната
карта на гр.Николаево - Петко Иванов Попов и Смяда Атанасова Иванова
от гр.Николаево, обл.Стара Загора, ул.“Григорица“ №12. Със заявлението
са поискали одобрение на представен изработен проект- ПУП- ПР за
изменение на регулационния план за част от кв. 34 за УПИ I-281 и УПИ ІІ281.
Представено е удостоверение от Службата по кадастър Стара Загора за
приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри и скица-проект за изменение на кадастралната карта на града
съобразена с изменението на регулацията за парцелите. Изменението на
плана за регулация е допуснато със заповед № РД-01-248/02.10.2019 г. на
кмета на община Николаево, съгласувана с гл.архитект на общината.
Представени са документи за собственост : нотариален акт 75 том 3 д.1016
от 24.02.1975 г. и нотариален акт 196 т.1 д.346 от 10.04.1987 г. издадени от
Казанлъшки районен съд. С изменението парцелите придобиват нови
идентификатори : за УПИ ІІ-281 - 51648.501.281 и нова площ от 1340
кв.м. и за УПИ I-923 - 51648.501.923 с площ 276 кв.м. Проекта е
разгледан и приет без забележки на заседание на експертен съвет на
общинска администрация на 12.02.2020 г.
С оглед на горното и на основание чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.44 ал.1
т.1 , ал.2 от ЗМСМА , чл.129 ал.2 ЗУТ
ОДОБРЯВАМ :
ПУП – ПР( план за регулация ) за част от кв. 34 за УПИ I-281 и УПИ ІІ281. След промяна на дворищно-регулационната граница парцелите
придобиват нови идентификатори : за УПИ ІІ-281 - 51648.501.281 и нова
площ от 1340 кв.м. и за УПИ I-923 - 51648.501.923 с площ 276 кв.м.
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