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                   Община Горна Оряховица съобщава, че е изработен проект за Частично 

изменение на ПУП, /ПРЗ/, за УПИ IV - за търговска, складова, производствена и авторемонтна 

дейност в кв. 242 по плана на Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица, на основание чл. 

134, ал.1, т. 1, т. 5 и ал.2, т.6 от Закон за Устройство на Територията (ЗУТ) Да се раздели УПИ IV - 

за търговска, складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 по плана на Източна 

промишлена зона на гр. Горна Оряховица, с обща площ 19021 кв. м. след отстраняване  на 

горепосочената явна фактическа грешка, на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота : 

-- УПИ IV - за търговска, складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 по 

плана на Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица. 

-- УПИ XXXIV - за търговска, складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 

по плана на Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица. 

-- Създава се нова улица – тупик с о.т. 899 – о.т. 899а, като от УПИ IV - за търговска, 

складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 по плана на Източна промишлена зона 

на гр. Горна Оряховица, се предаде  площ от 177 кв.м. за обособяване на горе посочената улица – 

тупик за обслужване на новообразуван УПИ XXXIV - за търговска, складова, производствена и 

авторемонтна дейност в кв. 242 по плана на Източна промишлена зона на гр. Горна Оряховица. 

    С План за застрояване се конкретизира устройството и застрояването в ново-обособените 

IV - за търговска, складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 и УПИ XXXIV - за 

търговска, складова, производствена и авторемонтна дейност в кв. 242 по плана на Източна 

промишлена зона на гр. Горна Оряховица. 
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