СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23; е-mail: info@novi-iskar.bg

Изх.№ РНИ19-ГР00-5 / 23.06.2021год.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 61 от АПК, Отдел „Устройство на
територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“
- Столична община, съобщава Заповед № РНИ21-РА50-38(1) / 25.05.2021год.
на Гл. архитект на Район „Нови Искър“ за поправка на очевидна
фактическа грешка в Заповед № РНИ19-РА50-38 / 25.04.2019год. на Главен
архитект на Район „Нови Искър“ за одобряване на проект за изменение на
действащия подробен устройствен план – плана за регулация за УПИ I-347,
II-346 и III-347 от кв. 44 по плана на с. Кътина, в която на страница втора,
вместо „1. Изменение на плана за регулация за УПИ I-347, II-346 и III-347 в
кв. 44 по плана на с. Чепинци по зелените цифри, линии и щрихи, съгласно
приложения проект, като регулационните граници минават по имотните
граници.“, да се чете „1. Изменение на плана за регулация за УПИ I-347, II346 и III-347 в кв. 44 по плана на с. Кътина по зелените цифри, линии,
кръстчета и щрихи, и по кафявите кръстчета, линии и щрихи, съгласно
приложения проект, като регулационните граници минават по имотните
граници.“
Заповедта е издадена на основание чл. 62, ал. 2 от АПК и Заповед № СОА21РД09-455 от 22.03.2021год. на Кмета на Столична община, с която са
делегирани правомощия на Главен архитект на Района
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на АПК чрез Главен архитект на
Район „Нови Искър“ пред Административен съд – София-град в 14
/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й.
Заповедта и проектът за ПУП – ИПР се намират в Отдел „Устройство на
територията, Кадастър и Контрол по строителството” при Районната
администрация, ет. 4, стая № 404.
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