
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-11-155/08.12.2021г. 
 

 

 

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация; чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и при 
наличието на: 
- Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР с вх. № 38-00-1278/29.11.2021г. 

от „ВЪРБАНОВ И СИН“ ООД от гр. Червен бряг, ул. „Г. С. Раковски“ № 13, като собственик 
на УПИ ХVІ-291 и УПИ ХХІ-291, кв. 6 по плана на с. Лепица с  нотариален акт вписан в 
Служба по вписвания Червен бряг с № 15/12.05.2021г, т. ІІІ, д. 417;  

- Наличие на предпоставките на чл. 135а от ЗУТ за изменение на ПУП; 
- Наличие на предпоставките за съгласие с проекта на всички заинтересовани лица по чл. 131, 

ал. 2, т. 1 от ЗУТ; 
- Решение за приемане на проекта за изменение на ПУП от Общински експертен съвет по 

устройство на територията, записано в Протокол № 44/01.12.2021 год., т. 1, б. „А“ 

ОДОБРЯВАМ: 
 

 Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ 
ХVІ-291 и УПИ ХХІ-291, кв. 6  по плана на с. Лепица, при което УПИ ХVІ-291 и УПИ ХХІ-
291 се обединяват в нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХV-291, кв. 6 по плана на село 
Лепица. 
 Проектът за ПУП-ПР, изработен еднофазно, като окончателен проект е съобразен с 
действащите нормативни актове. 
 Заповедта да се впише служебно в регистрите на Общинската администрация, съгласно 
чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. 
 Същата да се съобщи на заинтересованите лица, определени по чл. 131 от ЗУТ, при 
условията и реда на АПК, съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.  Заинтересованите лица могат да я 
обжалват пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщението, съгласно чл. 
215, ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Червен бряг. 
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