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Относно: Одобряване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)С постъпило заявление с заявление вхЛ9АГ-03-7/14.06.2016г. от „АГРО ФРЕШ-А“ЕООД, представлявано от Николай Начев Николов - управител, с адрес: гр. Шумен, ул. „Д.Благоев” М92, общ. Шумен, област Шумен за одобряване на проект на подробен устройственплан - план за застрояване (ПУП-ПЗ) .
С обхват: ПИ 000349, по КВС на с. Сини вир, общ. Каолиново. Изменението в плана зазастрояване е с цел промяна на предназначение от стопански двор в територия за „предимнопроизводствени, складови и други дейности - Пп“. Проекта бе обявен с обявление МАГ-03-57/17.06.2016г. В 14 дневния срок за възражения няма постъпили жалби. Проекта е приет отобщински експертен съвет по устройство на територията с решение по протокол Ма10/07.07.2016 г.

Предвид констатираното е установено, че са изпълнени условията на закона заустройството на територията и изискванията на специалните нормативни актове.На основание: чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, решение по протокол МПО от 07.07.2016г. ичл.129, ал.2 , чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план - плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ Р00349, по КВС на с. Синивир, общ. Каолиново с цел промяна на предназначение от стопатски двор в територия за„предимно производствени, складови и други дейности - Пп“. Птощта на засегнатия имотпреди промяната е както следва:
- ПИ 000349 - 21043 кв.м., като предназначениетое „стопански двор“;В резултат на промяната застрояването площта на УПИ, не се променя:- ПИ 000349 - 21043 кв.м., като предназначението е „предимно производствени,складови и други дейности - Пп“;
Заповедта да се съобщи на всички заинтересованите лица при условията и по реда наАдминистративно процесуалния кодекс.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, в 14 - дневен срок отнейното съобщение.
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