ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ЗАПОВЕД

nS^J^-06.

2017 г .
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. № 2600-378/19.06.2017 г., подадено от „КРАУН - 95“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление, с. Алтимир, ул. „Георги Димитров“ № 5,
i управителя
му Георги Радославов Александров, в качеството му на възложител, съгласно Н. А № 73, т. IV,
per. № 5039, д. № 628/ 16.09.2016 г., вписан: Вх.рег. № 3152 от 16 09.2016 г., Акт № 15, том 8,
дело № 1298/ 16г. на Служба по вписвания при PC - Бяла Слатина и Н. А. № 106, т. IV, per. №
5247, д. № 658 от 05. 10.2016г., вписан: Вх.рег. № 3372 от 06.10.2016 г., Акт № 123 т. 8, дело №
1403/ 16г. на Служба по вписванията при PC - Бяла Слатина, за разрешаване изра ботването на
изменение на подробен устройствен план (ПУП) план за регулация(ПР) и план
застрояване
(ПЗ) на УПИ II -606, УПИ III- 606, УПИ V- 608, УПИ VI-611 , УПИ VIII-610 , У ПИ IX-609 и
УПИ IV-602 в кв. 2 по плана на с. Алтимир, приложени към заявлението скица с пр адложение за
изменение и техническо задание, във връзка с които е издадено становище на Глав ния 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 (ПР) и (ПЗ), за
обединяването на УПИ II -606, УПИ III- 606, УПИ V- 608, УПИ VI-611 , УПИ VI 1-610 , УПИ
IX-609 и УПИ IV-602 в кв. 2, по плана на с. Алтимир и предвиждане на но во петно на
застрояване - за трафопост в новообразувания урегулиран поземлен имот, при спазване на
изискванията на ЗУТ и Наредба № 8/ 14.06.2001 г. за обема и съдър жанпето на
устройствените схеми и планове, и условията дадени в приложените към заявлението
скица предложение за изменение на ПУП за кв. 2 по плана на с. Алтимир и задание по реда
на чл.125, ал. 1 от ЗУТ .
2. Разрешавам заинтересованото лице по чл. 131, ал.1 от ЗУТ да възложи
изработването на проекта за изменение на ПУП, като същия се представи за одобряване в
цифров и графичен вид .
На основание чл. 1246, ал. 4 рт ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.
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