
 
 

 

З  А  П  О  В Е  Д 
 

№ РД-940 
 

гр. Ветово, 01.12.2022 год. 

 

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

(ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 

1 и т. 2 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Протокол № 16 от 10.11.2022 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) 

на кв. 9, като се заличава тупика, проектиран за достъп до УПИ XII-137, УПИ XXI-143 и УПИ VII-

148 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе. 

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

XII-137, УПИ XX-143 и УПИ ХХI-143 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, както 

следва: 

- УПИ XII-137, УПИ XX-143 и УПИ ХХI-143 се обединяват в нов УПИ XXIII-1749; 

- дворищно-регулационните линии на новообразувания УПИ XXIII-1749 се изменят по 

имотните граници на ПИ 1749, одобрени със Заповед № РД-788/05.10.2022 г. на кмета на община 

Ветово; 

- УПИ V-148 и УПИ VII-148 се обединяват в УПИ V-148 в границите на ПИ 148. 

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

от настоящата заповед. 

3. Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично. 

 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. 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ЧАВДАРОВ, /п/ 

Зам.-кмет на Община Ветово 

(съгласно Заповед № РД-932/30.11.2022 г.) 

 


