Съобщение
Община Хаджидимово открива производство по приемане на решение , с което на основание
чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хаджидимово ще приеме решение за именуване
на улица в с. Абланица, квартали 201 и 202 по сега действащия регулационен план на село
Абланица, община Хаджидимово:
1.Улица „Водоема" от осова точка 501 до осова точка 515 от квартали 201 и 202, част от път
IIIклас – 1972 – Дъбница – Хвостяне – Блатска – Абланица – Вълкосел – Фъргово - /III-197/“ от
км. 10+548 до км. 12+065

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия
административен акт, се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на
страницата на Общински съвет – Хаджидимово https://obshadjidimovo.wordpress.com/ , раздел
„Новини“.
На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК определя формата за участие на заинтересуваните лица в
производството по издаване на акта : „Писмени предложения и възражения”, които могат да
бъдат изпратени
на е.mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg и/или в деловодството на
Общинският
съвет
гр.
Хаджидимово
пл.
„Димо
Хаджидимов“
№
46.
На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и
възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на
производството за издаване на административния акт на страницата на общински съвет
Хаджидимово.
Мотиви за издаването на административният акт са следните: Постъпило писмо от Кмета
на село Абланица, с което е направено предложение за именуване на улица в село Абланица,
а именно: Улица „Водоема" от осова точка 501 до осова точка 515 от квартали 201 и 202, част от
път IIIклас – 1972 – Дъбница – Хвостяне – Блатска – Абланица – Вълкосел – Фъргово - /III-197/“
от км. 10+548 до км. 12+065.
Необходимостта от приемането на цитираният проект на решение е мотивирана
с урбанизирането на територията, за която има влязъл в сила ПУП – План за регулация,
нейното застрояване с жилищни сгради, в които живеят целогодишно лица, които желаят да
бъдат адресно регистрирани в тях по постоянен адрес.

