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Изх. № УТ 000140       

Дата  19.02.2019 год. 

 

ДО 

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА КАРЕМОВА- БЕУТИНГ 

гр. София, ж.к. „Сухата река“, № 214А, ет. 3, ап. 9 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК 

 

 

Община Рила по реда на чл. 61, ал. 3 от Администратовнопроцесуалния кодекс /АПК/, 

предвид обстоятелството, че: лицето Гергана Александрова Каремова- Беутинг, с постоянен и 

настоящ адрес : гр. София, ж.к. „Сухата река“, № 214А, ет. 3, ап. 9 не е получил лично писмо изх. № 

УТ000140/ 22.01.2019 год. на Кмета на Община Рила, видно от известие за доставяне ИД R PS 2630 

00134В В  на Български пощи от 18.02.2019 год. с отбелязано от доставчика „непотърсена“ съобщава, че 

с писмо изх. № УТ-000140/22.01.2019 год. на Кмета на Община Рила и Обявление изх. № УТ-

000140/22.01.2019 год.,  е съобщен  проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за 

регулация /ПР/, изменение на План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, 

представляващи самостоятелни съставни части на комплексен проект за инвестиционна инициатива 

/КПИИ/ за обект „Дом за стари хора“  по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ в обхват: урегулирани поземлени имоти 

(УПИ),  представляващи п-л  V-360, п-л VIII-356 и п-л IX-357 в кв. 22 по дворищнорегулационния и 

застроителен  плана на гр. Рила, одобрен със Заповед № 30/22.02.1993 год. на Кмета на Община Рила, с 

Възложител ЕООД „ДСХ „Св. Иван Рилски – 75“, представлявано от управителя Мария Станойчева 

Гошева. 

Пощенската пратка адресирана до Гергана Александрова Каремова- Беутинг е върната в 

цялост и на пратката изпратена на постоянния и настоящ адрес, доставчикът „Български пощи“ е 

отбелязал „непотърсена“. 
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 С оглед на горното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е  публикувано настоящето съобщение на 

интернет страницата на Община Рила и  е поставено на таблото за обявление в сградата на Община Рила 

на  19.02.2019 год.   

Писмо изх. № УТ-000140/22.01.2019 год. на Кмета на Община Рила се счита за връчено на 

Гергана Александрова Каремова- Беутинг .   

Обявеният проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и 

застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ е изложен в Отдел “УКТСЗГ” при Община Рила, гр. 

Рила, пл. “Възраждане” 1 и заинтересованото лице може да се запознае със съдържанието на проекта в 

рамките на работния ден на общинска администрация на Община Рила. 

 В 14-дневен срок от датата на съобщаване на Писмо изх. № УТ-000140/22.01.2019 год. на Кмета 

на Община Рила, съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 

заинтересуваното лица може да направи писмени възражения, предложения и искания по проекта на 

ПУП – изменение ПРЗ и РУП до Кмета на Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане” № 1. 

 

 

 

 

С уважение, 

       /П/ 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 

 

 

ВС/УКТСЗГ  
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