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З  А  П  О  В  Е  Д 

№  674/18.08.2020г. 

На основание чл.44, ал.1 т.13 от ЗМСМА,  във връзка чл.135, ал.3  от ЗУТ и във връзка 

със Заявление от Симо Николов Симеонов от гр. София, Ул. 186та, № 31  , собственик на ПИ № 

72, кв.1, за който са отредени     УПИ ХIХ-72, УПИ ХХ-72, УПИ ХХI-72 и УПИ ХХIII-72,73 , кв.1 

по плана на с. Гранитово, община Белоградчик.,  както и в съответствие със Становище от 

Гл.архитект на община Белоградчик от 14.08.2020г. давам следното: 

РАЗРЕШЕНИЕ 

Допускам изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план –план  за  

регулация  / ПР/  на  ПИ № 72, / УПИ ХIХ-72, УПИ ХХ-72, УПИ ХХI-72 и УПИ ХХIII-72,73/ , кв.1 

по плана на с. Гранитово, на основание Чл.134, ал.2.т. 2 и т.6  от ЗУТ и  §8, ал.1 и ал.2 т.2 и т.3 от 

ПР на ЗУТ  като се запази  предназначението му ‘’ за жилищно строителство ‘‘ и се запазят  

имотните  граници, съгласно приложено Предложение за Изменение на Подробен устройствен 

план –план  за  регулация  / ПР/   и се образува нов УПИ  ХL-72 /3122,1/ кв.м./. 

Проектът за  ПУП-ПРЗ да се изработи в съответствие с изискванията, съдържащи се в 

Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове 

(Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.).  

Възложителя да съгласува проект с всички заинтересовани централни и териториални 

администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, преди 

внасянето му за одобрение. 

 

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл.2 и чл. 

23 от Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД)/ 

 

 

АНТОН ТРИФОНОВ 

За Кмет на Община Белоградчик,съгл. Зап. № 92/13.01.2020г. 

 

Съставил: 

Гл.Архитект: 

 /арх .Емил Андреев/ 

 

Съгласувал: 

Юрисконсулт: 

 /Рени Длъгнекова/ 


