
 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 

№ СА-01- 03 –23 /03.09.2013г. 

 
 Днес  03.09.2013г. в  гр.П.Тръмбеш,  долуподписаната   арх.Надя Стефанова -  главен архитект   на 

Община П.Тръмбеш  разгледах преписка за одобряване на  инвестиционен проект и  разрешение за строеж  на 
обект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VTR-1292 „ПЕТКО КАРАВЕЛОВО-СТРЕЛЕЦ” КМ 0+000/21+390/ 
до км.1+264.67 и от км.1+264.67 до км.2+373.04/19+016.96/-улица с о.т.26-27-28-30-35-37-39-40-41-43-44--46-47-
48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59  по ПУП-ПР  на с.Петко Каравелово, отреден за улица и част от  ПИ 000057 
по КВС на землище с.Петко Каравелово определен за общинска  пътна мрежа   , Община Полски Тръмбеш , 

област Велико Търново,  образувана по Заявление с вх.№ СА-01-03-1636 /03. 09.2013 г.от Георги Александров 
Чакъров –кмет на Община Полски Тръмбеш, представляван от Лариса Тодорова-директор  на дирекция УТ,ОС и РП 
/заповед № РД-01-05-522/06.07.2011г./  и след като прецених  спазването на действащите нормативни разпоредби  

 
РАЗРЕШАВАМ НА: 

 
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  , ЕИК  000133933 , ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ,  ул. “Черно море “,  №4,     в 

качеството  на  СОБСТВЕНИК  и  ВЪЗЛОЖИТЕЛ да извърши  строителство на строеж  трета   категория  (съгласно 

чл.137, ал.1, т.3, буква ”а ” от ЗУТ и чл. 6, ал.1 т.1 и 2 от Наредба № 1/2003г.на МРРБ за номенклатурата на 
видовете строежи : “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VTR-1292 „ПЕТКО КАРАВЕЛОВО-СТРЕЛЕЦ” КМ 
0+000/21+390/ до км.1+264.67 и от км.1+264.67 до км.2+373.04/19+016.96/./-улица с о.т.26-27-28-30-35-37-39-40-
41-43-44--46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59   по ПУП-ПР  на с.Петко Каравелово, отреден за улица и 
част от  ПИ 000057 по КВС на землище с.Петко Каравелово определен за общинска  пътна мрежа   , Община 
Полски Тръмбеш , област Велико Търново. 
 въз основа на  одобрен на 03.09.2013г.  инвестиционен проект   във фаза технически  проект по части 

:1.Пътна,  2.ПБЗ, 3.  ПБ  и Комплексен  доклад за Оценка за съответствието на инвестиционния проект  съгласно  
чл.142, ал.4, ал.5 и ал. 6 т.2  от ЗУТ е извършена от  ЕТ  „ КИНИ-ПЕТКО АНГЕЛОВ ”  гр.Велико Търново - ЛИЦЕНЗ 
№ ЛК – 000223/20.12.2004г. 
Представени:                          

                     -Скица №273/29.08.2013г. от ПУП-ПР на с.Петко Каравелово 
                     -Скица №КО3322/30.08.2013г. по КВС на землище с.Петко Каравелово                       
                     -Писмо №2347/10.07.2013г. от РИОСВ в.Търново за преценка необходимостта от  ОВОС. 
                      -Мерки за селективно разделяне на отпадъците,образувани по време на строително-монтажните 
работи и дейностите по разрушаване,  осигуряване на последващото им  оползотворяване,  включително 
рециклиране. 
При извършване на строителството да се спазват следните  условия и изисквания: 

                        1.Строителството може да започне след изпълнение на условията на  чл. 157 от ЗУТ.  
   2.След издаване на разрешението за строеж, изменения  в одобрения инвестиционен проект в 

обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2  от ЗУТ са недопустими. 
   3.Да се спазят изискванията за достъпна среда на населението, съгласно чл.169 ал.2 от ЗУТ. 
   
   
  Разрешението за строеж е освободено от такса. 
  Настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване, чрез главния архитект на Общината  в 

14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по чл.149 , ал.2 от ЗУТ  пред Началник  сектор 
Велико Търново към РДНСК Северен централен район.       

                                                     
  арх.Надя Стефанова 
  Главен архитект на  
  Община Полски Тръмбеш            /п/      

 


