
 

З  А  П  О  В Е  Д 
 

№ РД-663 
 

гр. Ветово, 19.08.2022 год. 

 

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

(ЗМСМА), чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ и Протокол № 10 от 27.07.2022 г. на Общинския експертен 

съвет по устройство на територията в Община Ветово (ОЕСУТ) 

 

О Д О Б Р Я В А М: 

 

1. ПУП (Подробен устройствен план)-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) 

от  ОТ 132 - ОТ 137 – ОТ 137б – ОТ 139а – ОТ 136, общ. Ветово, обл. Русе, както следва: 

- проектира се нова ОТ 415 между ОТ 132 и ОТ 137; 

- отпада проектната улица от ОТ 137б до ОТ 136. 

Измененията са отразени с кафяв цвят в графичната част, представляваща неразделна част от 

настоящата заповед. 

 2. ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ VI-

503, УПИ VIII-504 и УПИ IХ-505, кв. 34, гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, както следва: 

- обособява се УПИ X-1727, като дворищно-регулационните линии се провеждат по имотните 

граници на ПИ 1727, одобрени със Заповед № РД-159/10.03.2022 г. на кмета на община Ветово; 

- обособява се УПИ XI-502, като дворищно-регулационните линии от изток и от юг се 

провеждат по имотната граница с ПИ 1727. Северната дворищно-регулационна линия е по приетата 

регулация за УПИ IV-501, 502 и одобрена улична регулация за кв. 34; 

- изменя се УПИ IX-505, като дворищно-регулационните линии от юг и от изток се провеждат 

по имотните граници на ПИ 1727, одобрени със Заповед № РД-159/10.03.2022 г. на кмета на община 

Ветово. 

Измененията са отразени със зелен цвят в графичната част, представляваща неразделна част 

от настоящата заповед. 

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

Ветово. 

 4. Заповедта като индивидуален административен акт подлежи на обжалване по реда на чл. 

215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на съобщаването й пред 

Административен съд – Русе чрез Община Ветово. 

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

изпълнение. 

 

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 

Кмет на Община Ветово 

 


