
О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
№6604-4/06.03.2013 

 
Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.128, ал.3 от Закона за 

устройство на територията, обявява на всички заинтересовани  и пряко засегнати страни, че е 
постъпил Проект за ПУП – План за застрояване на ПИ №050004 по КВС на с. 
Мирово, общ. Стражица за Базова станция №VТ5433. 

Преписката по изменението се намира в стая № 16 в  Общинска администрация. 
 Заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право на писмени възражения, 

предложения и искания по проекта в  14-дневен срок до Общинска администрация гр. 
Стражица, на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
Инж. Детелина Борисова 

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
№1043-5/22.03.2013 

 
Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.128, ал.3 от Закона за 

устройство на територията, обявява на всички заинтересовани  и пряко засегнати страни, че е 
постъпил Проект за ЧИ на ПУП – ПР в обхват: Урегулирани поземлени имоти ІІ72 и 
ІІІ75 кв.5, с. Мирово, общ. Стражица, обл. В. Търново. Възложител на проекта – 
Стефан Димитров Лулчев. 

Преписката по изменението се намира в стая № 16 в  Общинска администрация. 
 Заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право на писмени възражения, 

предложения и искания по проекта в  14-дневен срок до Общинска администрация гр. 
Стражица, на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
Инж. Детелина Борисова 

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
№2303-1/28.03.2013 

 
Общинска администрация, отдел ”УТОС” на основание чл.124б, ал.2 от Закона за 

устройство на територията, обявява на всички заинтересовани  и пряко засегнати страни, че 
със Заповед №649/28.03.2013 г. на Кмета на Община Стражица е допуснато изработване на 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строеж: „Трасе на 
водопровод за противопожарни нужди на СОУ „Св. Климент Охридски””, УПИ ІІ – 
„За селско – стопански техникум”, кв.95, с. Камен, общ. Стражица, обл. В. 
Търново, включващ: 

1. ПУП – ПП. 
2. Инвестиционен проект. 

 
     

 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 
Инж. Детелина Борисова 

 
 


