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З А П О В Е Д 

№ З-18-105 
 

гр.Попово, 28.02.2018г. 
 

           Във връзка с постъпило инвестиционно намерение за изграждане  на комбинирана бизнес 
сграда с магазини, обекти на КОО и офиси в кв.117, УПИ І отреден за „КЖС,магазини, стол, трафопост 
и фотоателие“ по регулационен  план на гр.Попово, разгледано на заседание на Общински експертен 
съвет по устройство на територията, проведено на 30.01.2018г. се налага допускане на Частично 
изменение на ПУП - План за застрояване и регулация и изработване на Работен устройствен план, с 
цел създаване на нов градоустройствен режим на бъдещо застрояване. 
             С оглед на гореизложеното и на основание чл.44 ал.1 т.13 от ЗМСМА , чл.135, ал.3, във връзка 
с  чл.134, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.113, от ЗУТ и  въз основа становище  по 
чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, изготвено от главния архитект на община Попово и при спазване на 
действащата нормативна уредба за Устройство на територията 
 

РАЗРЕШАВАМ: 
 

     1.Да се изработи проект за Частично изменение на План за застрояванеи регулация /ЧИ на ПЗР/  и 
Работен устройствен план /РУП/ при: 
           1.1.Териториален обхват – УПИ І, отреден за „КЖС,магазини, стол , трафопост и фотоателие“ от 
кв.117 по регулационен план на  гр.Попово. Предназначението на имота се допълва съгласно 
инвестиционното намерение. 
          1.2.Цел  и задачи на проекта – изработване на ЧИ на План за застрояване и регулация и 
работен устройствен план на УПИ І, от кв.117 по план на гр.Попово, при спазване изискванията на 
Раздел  ІV и V на Глава трета на Закона за устройство на територията за създаване на 
градоустройствен режим на бъдещо застрояване ведно с разположение и очертание на сградите в 
план, минимални отстояния между сградите и до имотните граници; силуети с максимални височини 
на сградите и билата в абсолятни коти; брой етажи; формата и наклона на покривите и архитектурна 
връзка между сградите с оглед на правилното архитектурно-пространствено оформление. 
           1.3. Вид на Подробния устройствен план – Частично изменение на план за застрояване и 
регулация и Работен устройствен план; 
      2. Проектът да се изработи при спазване на: 
             2.1. По одобрения  ОУП на гр.Попово  УПИ І от кв.117  е в зона „Цсм“ – централна смесена 
зона           
зона с преобладаващо високоетажно застрояване с градоустройствени показатели - Пзастр. – 60%; 
Кинт. – 2.0  и Позел. – 50%.; 
       3.Разрешавам изработването на проекта за ЧИ на ПУП-ПЗР и РУП да се изработи за сметка на 
заявителя. 
      ПУП – ЧИ на ПРЗ и РУП  да се комплектува, съгласно Наредба № 8/2001г. за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове и се съгласува с експлоатационните дружества. 
       Проекта да гарантира икономичност, ефективност, целесъобразност и законосъобразност. 
Проектното решение да осигури в максимална степен запазване на прилежащите зелени площи, 
трайни насаждения  и изградени мрежи на техническата и инженерна инфраструктура. 
       Настоящата заповед  на основание чл.215 от ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните 
собственици в 14 дневен срок от датата на уведомяване пред Административен съд гр.Търговище 
чрез община Попово.                              
 
                                                                      
 
 
                                                                 Кмет на община Попово: /п/ 
                                                                                                              / д-р Л.Веселинов/ 
 


