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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-01-485 

гр. Главиница, 21.06.2018 г. 

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.129, ал.2 от ЗУТ ;  чл.8, т.1 ;  
чл.64, ал.2 ; чл.108, ал.2  ; чл.109, ал.1, т.2 ; чл.110, ал.1, т.3  от  ЗУТ, във 
връзка с чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) и 
след като разгледах административна преписка, образувана  към  решение 
№ 1  от Протокол № 10  на  Общински експертен  съвет по устройство  на 
територията от заседанието на  21.06.2018 год. 

                                              О Д О Б Р Я В А М : 

Подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и 
застрояване за  УПИ № ІХ-396, кв. 31 по плана на гр. Главиница. 

С проекта за изменение на плана за регулация УПИ № ІХ-396, кв. 31  се 

преотрежда за УПИ № ІХ-396, кв. 31 - за автомивка и обществено обслужване 

с площ от 632м2, като вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните 

граници по кадастрална карта и е запазена одобрената и приложена на място 

улична регулация. 

С проекта за изменение на плана за застрояване се предвижда „е" - 
свободно застрояване в устройсгвена зона „Жм" - "жилищна" с 
преобладаващо застрояване с малка височина, плътност на застрояване до 
60%, Кинт до 1,2 и минимална озеленена площ 40%, като:  

 с ограничителна линия – застрояване на по 3,00м. от страничните 
регулационни граници, на 5,00м. дъното на парцела и на уличната 
регулационна линия. 

 
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 

2 от ЗУТ, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ при условията и по реда на АПК. 

 

 На основание чл.215 от ЗУТ заповедта   може  да се обжалва  пред  
Административен  съд град Силистра. Жалбите и протестите се подават 

http://www.glavinitsa.bg/


ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
7630 гр.ГЛАВИНИЦА,   ул.”ВИТОША” №44     тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64  
www.glavinitsa.bg        факс: 22 58  
          e-mail: obshtina@glavinitsa.bg   
           

 

чрез Община Главиница в 14 – дневен срок от съобщаването й на 
заинтересованите лица.     

 

 Неждет Джевдет:  

 Кмет на община Главиница 

 

Съгласувал: 

Айсун Кошуджу  

Началник отдел „УТ” 
 

Изготвил:  

Красимир Бонев 

Ст. Спец. „УТ”                                                                                     
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