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Обявление  
 за одобрени проекти  

за изменения на подробен устройствен план   

на територията на община Дулово 
 

 

1. Община Дулово, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ),  на основание чл.129,  ал.5 

от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  РД – 04 – 184 от 

19.03.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване и схема на елементите                                

на техническата инфраструктура  за урегулиран поземлен IV – 1066 „ За Районна 

болница ” в квартал 109 по плана на град Дулово ( поземлен имот с идентификатор 

24030.501.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ), с 

възложител Община Дулово.  
 

 С изменението на плана за регулация урегулиран поземлен имот  IV – 1066                           

„ За Районна болница ” в квартал 109  се разделя на два урегулирани поземлени имота. 
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Планът за застрояване създава устройствена основа за изграждане на нова                

сграда – за детска градина. Устройствената зона ще бъде „ Смесена централна зона                      

( Ц ) ” със следните градоустройствени  параметри  и  технически показатели :  
 

 
 

 
 

 



 

Във връзка с бъдещо изграждане на детска градина в новообразувано УПИ                 

ХLIII - 9285 „ За обществено обслужване  -  детско заведение ” в квартал 109 и с цел 

опазване здравето на децата, следва да се предвиди озеленителен пояс между имота на 

детската градина и имота на болницата, който да бъде разположен изцяло в границите 

на УПИ ХLIII - 9285 „ За обществено обслужване  -  детско заведение ” в квартал 109, 

спазвайки разпоредбите на писмо изх.№ 08 – 00 – 31 / 09.02.2018 год. на Министъра на 

здравеопазването. 
 

 

2. Община Дулово, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ),  на основание чл.129,  ал.5 

от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  РД – 04 – 185 от 

19.03.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен 

устройствен план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот XI – 491 в квартал 

15 по плана на село Черник.  
 

С проекта за изменение на плана за регулация вътрешните регулационни линии 

се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор                           

81966.500.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черник. 

 
 

 



 

3. Община Дулово, сектор „ УТЗЕИ ” ( стая № 18 ),  на основание чл.129,  ал.5  

от  Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  РД – 04 – 186 от 

19.03.2018 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробен 

устройствен план –  план за регулация за урегулиран поземлен имот XI – 169 в квартал 

3 по плана на село Черник.  
 

С проекта за изменение на плана за регулация вътрешните регулационни линии 

се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор  

81966.500.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Черник.   

 
 

На основание чл.215 от ЗУТ индивидуалните административни актове 

могат да се обжалват пред Административен съд град Силистра.  

          Жалбите и протестите се подават чрез Община Дулово в 14 – дневен срок 

от съобщаването им.          

 

   ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ 


