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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 – 572 от                     

30.08.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен устройствен 

план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот VII – 825 в квартал 45 по плана на град 

Дулово, с възложител С.Л.А.  
 

С проекта за изменение на плана за регулация се променят уличнорегулационните 

граници на имота, като се поставят по граници заснети на място, в съответствие на поземлен 

имот с идентификатор 24030.501.1968 по КК и КР на град Дулово. 
 

Новообразуваният урегулиран поземлен имот VII – 1968 в квартал 45 е с площ  374 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 – 573 от                   

30.08.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на кадастрален план и 

изменение на подробен устройствен план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот                 

V – 79 в квартал 18 по плана на село Межден, с възложители Ю.Ю.О. и С.Т.О.  

 

С проекта за изменение на кадастралния план от поземлен имот № 79 се отделя част с 

площ от 1290 кв.м., която се придава към поземлен имот № 82. 

Новите поземлени имоти запазват старите си номера и стават : 

- поземлен имот № 79 с площ 2 446 кв.м. ; 

- поземлен имот № 82 с площ 2 361 кв.м. 

 
 

 

 

 



 

С проекта за изменение на плана за регулация границата между урегулиран поземлен 

имот V – 79 и урегулиран поземлен имот XXV – 82 се измества по границата на 

новообразуваните поземлени имоти.  

 

Новообразуваните урегулирани поземлени имоти запазват номерата си и стават : 

- урегулиран поземлен имот V – 79 в квартал 18 с площ 2 446 кв.м.; 

- урегулиран поземлен имот XXV – 82 в квартал 18 с площ 2 361 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 


