ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 623 / 04.06.2020 г.
Въз основа на решение на ОЕСУТ, протокол № 2 от 29.05.2020 г., заключение
№ III-3 и на основание чл. 44, ал. 1 т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 и 13 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по повод на заявление с вх. № Гр-685 от 13.04.2020 г.
на Радослав Стоименов Вайсилов за разглеждане и одобрение на ПУП-ИПР и корекция
на кадастрален план в обхвата на УПИ III-2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия
стопански двор на гр. Ихтиман

ОДОБРЯВАМ:
Проект за ПУП-ИПР и корекция на кадастрален план в обхвата на УПИ III2780,2887,2916 в кв. 153 по плана на бившия стопански двор на гр. Ихтиман.
Обединяват се имоти с пл. №№ 2780, 2887 и 2916 и заплатената част от УПИ III2780,2887,2916, придаваема откъм улица с о.т. 743 и 744, улица с о.т. 744-745-746 и път,
в новообразуван имот с пл. № 2919 с площ 3241 кв.м. УПИ III се отрежда за
новообразувания имот с пл. № 2919 и се образува нов УПИ III-2919 – За стопански
двор, кв. 153 с площ 3241 кв.м, идентичен с УПИ III-2780,2887,2916. Заличават се
имоти с пл. №№ 2780, 2887 и 2916. Устройствената зона не се променя.
На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът за изменение на ПУП да се
публикува на интернет страницата на Община Ихтиман.
Заповедта да се съобщи на заинтересованата страна по смисъла на чл. 131, ал. 1
във връзка с чл. 131, ал. 2 от ЗУТ по реда на АПК.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването й.
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