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ПРОТОКОЛ 
/от залепване/ 

 

 

 

Днес, на 17.05.2021г. служителите на община Раковски:    

 

1. Станислава Недялкова Лукова - главен специалист „ЕКТО“ 

 

2. инж. Петър Иванов Тачев – главен специалист „СКУТТО“ 

 

3. Елена Стоилова Тилева – старши юрисконсулт  

 

при отправяне на писмено съобщение адресатът не е намерен на посочения адрес.  

Поради тази причина на основание § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/, е залепено съобщение за изпратен и 

неполучен отговор с изх.№94К-1661-3 от 28.02.2022г., като същото не е стигнало до вас 

и непотърсено е върнато до община Раковски за одобрен ПУП-ПР за УПИ-IX-107 в кв. 9 

по плана на село Момино село, община Раковски, област Пловдив за образуване 

на нов УПИ по имотни граници на ПИ 48948.501.212 по КК на село Момино село, 

община Раковски, област Пловдив. 

         Уведомяваме Ви, че има издадена Заповед №АБ-15/23.02.2022г. за одобрен 

ПУП-ПР.  

    На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване по 

съдебен ред пред Административен съд-гр.Пловдив, чрез кмета на община 

Раковски. 

 Съобщението е залепено на входната врата на имот с административен адрес: 

село Момино село, ул.“2-ра“ №5. 

 Настоящото съобщение е залепено на входната врата на имота на 17.05.2022г. и 

удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  

  

Съобщението и протоколът от залепване са поставени на таблото за обявления в 

сградата на общинска администрация - Раковски и на интернет страницата на 

Администрацията. Снимковият материал приложен на стр. 2 и 3 е неизменна част от 

настоящия протокол. 

 

 

Присъствали длъжностни лица:  

 

1. Станислава Недялкова Лукова - главен специалист „ЕКТО“ __________________ 

2. инж. Петър Иванов Тачев – главен специалист „СКУТТО“ ____________________ 

3. Елена Стоилова Тилева - старши юрисконсулт _________________________ 
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