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Главен архитект на 
Община Горна Оряховица
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Във връзка със Заявление с per. индекс и дата:

Влязло в сила:

(дата, подпис и печат)

У 0109- 19 /20.02.2015г.
и на основание чл.148, ал.2, ал.4 и чл.152, ал.1 от Закон за 
устройство на територията (ЗУТ) се разрешава на:

Специалист 
(Цветомила Кьосева)

Община Горна Оряховица
с Е Г Н / ЕИК: 000133673
адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5
Възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ,

Изграждане на следните обекти:
Авариен ремонт на мост над р. Янтра 
на път УТ112050 / 1У40935 -  при км 
Горски долен Тръмбеш -  с. Върбица,

4+400 в участъка между с. 
община Горна Оряховица

Категория: 
от ЗУТ.

трета съгласно чл. 137, ал. 1, т.З, б. „а”

В имот с пл. № 
в землището на: 
с ЕКАТТЕ:

000139
с. Горски долен Тръмбеш
171124 , облает Велико Търново.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му 
могат да бъдат обжалвани съгласно разпоредбата на чл.149, ап.З от ЗУТ. Издадените разрешения за 
строеж и заповедите за допълването им по чл.154, ал.5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, 
както и разрешенията за строеж в случаите по чл.147, ал.1 могат да се отменят съгласно 
разпоредбата на чл.156, ал.1 от ЗУТ. Разрешението за строеж губи правно действие в сроковете и при 
условията посочени в чл.153, ал.2 от ЗУТ.

Разрешение за строеж стр.1-2
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За издаване на настоящото са взети предвид следните:

Обектът подлежи на независим строителен надзор.

Обектът да се реализира при следните условия:
1.

2 .

3.

4.

Да се извършат предвидените в одобрения проект строително-монтажни 
работи. Изпълнението на строително-монтажните работи да се осъществи 
от лицата по чл.163, ал.1 или при условията на чл.163а, ал.5 от ЗУТ.______
Да се ползва част от уличното платно, ако това е предвидено в 
съгласувания проект План за безопасност и здраве.______________________
Да се изградят временни строежи или други постройки без режим на 
застрояване за нуждите, свързани с организация и механизация на 
строителството. Описаните обекти да се премахнат при завършване на 
строителството съгласно разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗУТ._____________
Преди започване на изкопните работи да бъдат уточнени условията 
относно оползотворяването на хумусния земен слой, съгласно писмо 
издадено от Дирекция „Строителство и екология” при Община Горна 
Оряховица.

Платени са следните такси:
за Одобряване на проект: с кв. № ________________________
за Разрешение за строеж: с кв. № ________________________
съгласно разпоредбите на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от Закон за 
местните данъци и такси.

Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му  
могат да бъдат обжапвани съгласно разпоредбата на чл.149, ал.З от ЗУТ. Издадените разрешения за 
строеж и заповедите за допълването им по чл.154, ал.5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, 
както и разрешенията за строеж в случаите по чл.147, ал.1 могат да се отменят съгласно 
разпоредбата на чл.156, ал.1 от ЗУТ. Разрешението за строеж губи правно действие в сроковете и при 
условията посочени в чл.153, ал.2 от ЗУТ.

Разрешение за строеж стр.2-2


