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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 – 190 от 

20.03.2018 год. на Кмета на общината е одобрен  проект  за подробен устройствен план 

–  план за застрояване, план - схеми на електроснабдяване, водоснабдяване и 

канализация ( съгласуван с РЗИ - Силистра с писмо изх.№ АСД – 10 – 24 – 339 / 

19.01.2018 год. )  и комуникационно – транспортен план ( съгласуван с АПИ, ОПУ - 

Силистра със становище изх.№ 144 / 12.02.2018 год., РГ.№ 94 – 00 – 22 / 12.02.2018 г. ) 

за  поземлен имот с идентификатор 24030.32.9 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Дулово, местността „ Ески ташол бою ” ( утвърдена площадка с 

Решение № К- 1 от 10.01.2018 год. за Промяна на предназначението на земеделски 

земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 

на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ ). 

 

С проекта за подробен устройствен план - план  за застрояване се променя 

съществуващия тип територия „ земеделска земя ” и се създава градоустройствена 

основа за изграждане на нова обслужваща база за автомивка и сервиз за автомобили 

при устройствена зона Соп ( за смесена обслужващо – производствена зона ) със 

следните параметри :  
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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 – 195 от 

20.03.2018 год. на кмета на общината е одобрен проект  за  изменение на подробен 

устройствен план – план за застрояване и сборна схема на инженерната 

инфраструктура  за  урегулиран поземлен имот II – 91  „ За КОО ”, квартал 19 по плана 

на село Полковник Таслаково за създаване устройствена основа за изграждане 

производствени и складови сгради, като съставна част от комплексен проект за 

инвестиционна инициатива. 

Съгласно приложеният проект за урегулирания поземлен имот се определя 

устройствена зона „ Предимно производствена ” ( Пп ) и предназначение за 

производствени и складови дейности със следните градоустройствени параметри и 

технически показатели :  

 

 



 

 

 

 
 

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 


