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                                            ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 
От инж. Асен Джунински - ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

Относно :  Изработвне на подробен устройствен план на ПИ с идентификационен номер 

73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Търговище, 

община Чупрене, област Видин 
 

 

Уважаеми Госпожи и Господа Общински Съветници, 

 

Със Заявление вх.№ 710 / 30. 04. 2019 г.  

УУД Инвест ЕООД, ЕИК 201430341, с адрес: гр. София, бул.България № 81Б, 

Представлявано от Георги Василев Георгиев, съгласно пълномощно от 04.07.2017, 

поиска от Кмета на Община Чупрене разрешение за изработване на ПУП на ПИ с 

идентификационен номер 73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на село Търговище, община Чупрене. 

Предсавено е  задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение. 

Изготвянето на ПУП е с цел урегулиране на горепосочения имот и промяна 

предназначението му от територия земеделска в територия  „предимно производствена” 

и отреждане за „ Цех за производство на дървесни пелети“ 

Поземлен имот с идентификационен номер 73612.48.155 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на село Търговище е с трайно предназначение на земята 

„земеделска“ и начин на трайно ползване  „за друг вид застрояване“ без  категория на 

земята. Имотът се намира в непосредствена близост до стопанския двор и граничи със 

западната регулационна линия на плана на с. Търговище. 

 

Уважаеми Госпожи и Господа Общински Съветници, 

Предлагам ви да уважите искането на УУД Инвест ЕООД, като вземете решение за 

допускане  изработването на ПУП на Поземлен имот с идентификационен номер 

73612.48.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Търговище с цел 

урегулиране и промяна предназначението му от земеделска земя в територия  „предимно 

производствена” и отреждане за „ Цех за производство на дървесни пелети“, с всички 

необходими планове и схеми съгласно Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове, 

 на основание чл.21, ал.11 от ЗМСМА и чл.16 , във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ. 

 

 

 

   ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ :............................................... 

   съгласно Заповед № 172/23.04.2019 г.      / инж. Асен Джунински / 
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