
 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА: 
 

1. БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ БОРИСОВ 

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш,  

2. ПЕНКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА 

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш, 

3. ДИМИТЪР ЛАЛОВ СТОЙКОВ 

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш, 

4. ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – АТАНАСОВА 

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш, 

5. МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 

      Съсобственик на УПИ XIV-487, кв.33 по плана на с.Телиш, 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

 Във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като 

собственици на имоти, съседни на процедирания, Ви уведомявам, че са одобрени частите 

на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на Възложителя 

„НУТРИКСРЕВОЛЮШЪН“ ООД, а именно: 

I. Издадена е Заповед № РД-11-17/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 

в обхвата на територията на УПИ ХІІ-489, кв.33 по плана на с.Телиш, община Червен бряг, 

като част от КПИИ по чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, където в: 

 Регулационна съставка на плана – План за регулация (ПУП-ПР):  

 - УПИ ХІІ-489, кв.33 по плана на с.Телиш, община Червен бряг, се урегулира за Пп-

Производствени и складови дейности, при запазване устройствената зона за ниско 

жилищно застрояване (Жм) за квартала; 

 Застроителна съставка на плана – План за застрояване (ПУП-ПЗ) се определя:  

- УПИ ХІІ-489, кв.33 по плана на с.Телиш сменя предназначението си и става „За 

производствени и складови дейности“ при запазване начина и характера на застрояване за 

квартал 33 за Жм, при следните устройствени параметри: ПЗ: 40% - 80%; Макс. Кинт: 1,2; 

Мин. Озеленена площ 20% - 40%. 

II. Издадено е Разрешение за строеж №25/29.04.2020г. от Главния архитект на 

общината за обект: „Преустройство на съществуващи сгради в цех за производство на 

солни продукти“ с РЗП на преустройваните помещения 346кв.м в УПИ ХII-489, кв.33 по 

плана на с. Телиш, община Червен бряг, строеж от V (пета) категория. 

 Настоящите административни актове като части от КПИИ, подлежат на обжалване 

пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от съобщаването, съгласно чл. 215 

от ЗУТ. 

 
С уважение, 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 


