
 

 

З  А  П  О  В Е  Д 
 

№ РД-524 
 

гр. Ветово, 21.07.2022 год. 

 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 135, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 135, ал. 4, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 от 

Закона за устройство на територията и становище на главния архитект на Община Ветово, във 

връзка със Заявление с вх.№ ТУ-2001-21/13.07.2022 г. от „Солси Инвест“ ООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. Русе, пл. „Дунав“ № 1, вх. 1, ет. 4, представлявано от Симеон Н. Иванов 

 

О Д О Б Р Я В А М: 

 

1. Задание за проектиране на ПУП-ИПРЗ /Изменение план за регулация и застрояване/ за 

УПИ ХIV-1793, XIII-1793, XII-1793, XI-1793, Х-1765, IX-1765, XVIII-1765, XVII-1765 кв. 102 по 

плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, съгласно приложената скица-проект. 

2. Разрешавам изработване на ПУП-ИПРЗ, съгласно заданието, описано в т. 1. 

3. Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 

територията. 

4. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Димитър Денев – Зам.-кмет на 

Община Ветово. 

5. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и 

изпълнение. 

                    

МОТИВИ: С оглед бъдещи инвестиционни намерения собственикът на горецитираните 

имоти желае да се изготви ПУП-ИПРЗ /Изменение план за регулация и 

застрояване/ за УПИ ХIV-1793, XIII-1793, XII-1793, XI-1793, Х-1765, IX-

1765, XVIII-1765, XVII-1765 кв. 102 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, 

както е посочено в скицата-предложение, приложена към Заявление с вх.№ ТУ-

2001-21/13.07.2022 г. Целта на изменението на Плана за регулация е имотите да 

се обединят в един нов. Целта на изменението на Плана за застрояване е, новият 

урегулиран поземлен имот, който е разположен в жилищна зона, да се предвиди 

за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа 

енергия. 

                                                                                   

 
Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 

Кмет на Община Ветово 
 


