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 З А П О В Е Д 

№  З-18-94 
 

гр.Попово, 21.02.2018г. 
 
           Вьв врьзка с настьпили обществено значими промени и нововьзникнали 
обстоятелства   по изработване, обявяване и одобряване на Частично изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ І от кв.72 по 
регулационне план на гр.Попово, отреден за „дом за техниката, дом на учителя , 
озеленяване и павилиони“, разрешен за изработване със заповед № З-
177/05.03.2010г. и на инвестиционен проект за строеж „ Мемориален комплекс на 
загиналите поповчани във войните“ се налага изменение и допълнение  
горецитираната заповед. 
             С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във връзка ал.1 т.13 от 
ЗМСМА  и чл. 150 от ЗУТ за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива/КПИИ/ и при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство 
на територията 

ДОПЪЛВАМ: 
 

     Моя заповед № З-177/05.03.2010г. за изработванена на Изменение на действащ 
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І от кв.72 по 
плана на гр.Попово за преотреждането му за „озеленяване, братска могила и 
реакреационна дейност“, като се изработи и инвестиционен проект за строеж 
„Мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните“. 
     КПИИ, да включва ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване да се 
комплектува, съгласно Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и инвестиционен проект, съгласно Наредба № 
4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
       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. 
       Заповедта е неразделна част към Заповед № З-177/05.03.2010г.   
       Настоящата заповед  на основание чл.215 от ЗУТ подлежи на обжалване от 
заинтересуваните соб-ственици в 14 дневен срок от датата на уведомяване пред 
Административен съд гр.Търговище чрез община Попово. 
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