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Обявления  
 за одобрени проекти за   

изменения на подробни устройствени планове  

на територията на община Дулово 
 

1. Община Дулово, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ),  на основание чл.129,  ал.5  от  

Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  РД – 04 – 283 от                     

30.04.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен устройствен 

план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот IV – 801 в квартал 47 по плана на град 

Дулово, с възложители Саффет Шакирова Александрова и Стоян Димитров Александров. 
 

С проекта за изменение на плана за регулация вътрешните регулационни линии се 

поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор                           

24030.501.801 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово. Обособяват 

се два отделни имота по чупките на двете сгради изградени на калкан, със следните 

технически показатели :        
 

Урегулиран  поземлен  имот  X  –   9291   с  площ  648, 00  кв.м. 
  

Урегулиран  поземлен  имот  XI  –  9292   с  площ   813, 00  кв.м. 
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2. Община Дулово, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ),  на основание чл.129,  ал.5  от  

Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  РД – 04 – 284 от                   

30.04.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен устройствен 

план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот II – 395 в квартал 13 по плана на град 

Дулово, с възложители Севдалин Вълчев Стефанов, Ана Иванова Косева и Назиф Лютфиев 

Назифов.  
 

С проекта за изменение на плана за регулация вътрешните регулационни линии се 

поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор                           

24030.501.395 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово.   
 

Новообразуваният урегулиран поземлен имот II – 395 е с площ  919, 00 кв.м. 

 
 

 

На основание чл.215 от ЗУТ индивидуалните административни актове 

могат да се обжалват пред Административен съд град Силистра.  

          Жалбите и протестите се подават чрез Община Дулово в 14 – дневен срок 

от съобщаването им.          

 

 

   ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ 


