ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ЗАПОВЕД
№

& M V 2017 год.
гр.Бяла Слатина

На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
във връзка с чл. 135, ал.З от ЗУТ, заявление изх. № 9400-423/13.ЙЗ.2017 г.,
подадено от собствениците Красимир Николов Караджов и Манол Николов
Караджов, съгласно Н.Акт № 66, t .X IV , per.5653, д.№ 460/29.12.2Ю03 г., за
разрешаване изработването на изменение на подробен устройствен план (ПУП)
план за застрояване (ПЗ) на УПИ III-1905 в кв. 46 по плана на гр. Бяла Слатина,
приложени към заявлението скица с предложение за изменение и техническо
задание, във връзка с които е издадено становище на Главния архитект ра Община
Бяла Слатина по реда на чл. 135, ал.4 , т.1 от ЗУТ,

НАРЕЖДАМ:
1. Допускам изработването на проект за частнчно изменение на ПУП
(ПЗ), на УПИ III-1905 в кв. 46 по плана на гр.Бяла Слатина , при спазване на
условията дадени в становище от Главния архитект на Община Бяла
Слатина, изискванията на ЗУТ и Наредба № 8/ 14.06.2001 год. :}а обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
2. Разрешавам заинтересованите лица по чл. 131, ал.1 от ЗУТ да
възложат изработването на проекта за изменение на ПУП, ката същия се
представи за одобряване в цифров и графичен вид .
На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не |юдлежи на
оспорване.
Внесена такса в размер на 10 лв. с приходна квитанция №
0000119158/13.03.2Ш7?г.
Съставил:
Гл.специалист
/Н.ЙорданоЕ

Съгласувал :
Юрисконсулт
/Цветелина (Страшимир'
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ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ЗАПОВЕД
№ с
2017 г.
гр. Бяла Слатина

На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територи ята (ЗУТ),
във връзка с чл. 135 от ЗУТ, заявление вх. № 9400-463/17.03.2017 г., пс дадено от
Генади Иванов Христов - собственик, съгласно Н.Акт № № 96, т. I, Ьг. № 928,
д.№ 92/09.03.2017 г. и Стоян Трифонов Стоянов собственик, съгласно Н.Акт №
143, t .IX, per. № 3664, д.№ 344/24.06.2005 г., за УПИ VII-536 в кв.36 по щлана на с.
Бъркачево,скица с предложение за изменение, техническо задание и ст;аровище на
Главния архитект на Община Бяла Слатина по реда на чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ,
НАРЕЖДАМ:
1. Допускам изработването на проект за частично изменение на ПУП
(ПРЗ) , на УПИ VII-536 в кв. 36 по плана на с. Бъркачево, при сг азване на
условията дадени в становище от Главния архитект на Общ ина Бяла
Слатина, изискванията на ЗУТ и Наредба № 8/ 14.06.2001 год. з 1 обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
2. Разрешавам заинтересованите лица по чл. 131, ал.1 О ” ЗУТ, да
възложат изработването на проекта за изменение на ПУП (ПРЗ), клто същия
се представи за одобряване в цифров и графичен вид .
На основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на
оспорване.
Съставил:
Гл. архитект
Община Бяла Сла/ арх. П Червеняшк

Съгласувал :
Юристконсулт
/Цв. Страш

КМЕТ НА ОБ
БЯЛА СЛАТИ

