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ЗАПОВЕД
№ РД-01-460
гр. Главиница,08.06.2018 г.
Долуподписаният Неждет Джевдет – Кмет на Община Главиница, на основание чл.44,
ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.150, ал.1и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и постъпило
мотивирано искане УТ-02-156/07.06.2018 г. от „Братя Трендафилови“ ЕООД, ЕИК 203381081 с
адрес на управление: гр. Силистра, ул. Георги Бенковски 13, представлявано от управителя
Димитър Трендафилов Трендафилов -собственик на УПИ X-127 с. Коларово, общ. Главиница с
искане за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

І. О Д О Б Р Я В А М :
Мотивирано искане от от . от „Братя Трендафилови“ ЕООД, ЕИК 203381081 с адрес на
управление: гр. Силистра, ул. Георги Бенковски 13, представлявано от управителя Димитър
Трендафилов Трендафилов -собственик на УПИ X-127 с. Коларово, общ. Главиница с искане за
изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Представената скица –
предложение за изменение на действащият Подробен устройствен план – план за застрояване
за УПИ УПИ X-127 с. Коларово, общ. Главиница

ІІ. Р А З Р Е Ш А В А М :
изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:
1, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ –
проектиране на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ X-127 с. Коларово, общ. Главиница,
който да бъде устройствена основа за изграждане на „сграда за обслужване и социална
дейност-дом за стари хора“ в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове;

Проектът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три
екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, 2 бр. цветно копие
върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, а и/или zem и dwg формат.
Проектът да се съгласува със специализираните контролните органи и
експлоатационни дружества, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.6 от
ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
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На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на
населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг от една
година.
2. Инвестиционен проект за обект: „ Преустройство и промяна на
предназначението на съществуваща двуетажна масивна сграда от училище в
сграда за обслужване и социална дейност-дом за стари хора” с. Коларово, общ.
Главиница съобразен с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти.
Заповедта да се съобщи по реда на чл.124 „б”, ал.2 от ЗУТ.
Неждет Джевдет
/Кмет на община Главиница/
Съгласувал:
Айсун Кошуджу
Началник отдел „УТ”
Изготвил:
Красимир Бонев
Ст. Спец. „УТ”
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