
  

ОБЩИНА  ВРАЦА            гр. Враца ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

 

 Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж „Въдушни кабелни 

мрежи“ по ул.„Георги Сава Раковски“, на основание чл.225а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията, от Кмета на Община Враца е издадена Заповед № 

1389/17.09.2013г. за премахването му.  

Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в сградата на 

Общината, етаж 1. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, 

който я е издал, пред Административен съд-Враца, в 14-дневен срок от публикуването  

на настоящето съобщение на интернет страницата на Общината. 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВРАЦА            гр. Враца ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

 

 Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж „Въдушни кабелни 

мрежи“ по ул. „Поп Богомил“, на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, от Кмета на Община Враца е издадена Заповед № 1390/17.09.2013г. за 

премахването му.  

Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в сградата на 

Общината, етаж 1. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, 

който я е издал, пред Административен съд-Враца, в 14-дневен срок от публикуването  

на настоящето съобщение на интернет страницата на Общината. 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВРАЦА            гр. Враца ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

 

 Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж „Въдушни кабелни 

мрежи“ по ул. „Цар Асен I“, на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, от Кмета на Община Враца е издадена Заповед № 1391/17.09.2013г. за 

премахването му.  

Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в сградата на 

Общината, етаж 1. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, 

който я е издал, пред Административен съд-Враца, в 14-дневен срок от публикуването  

на настоящето съобщение на интернет страницата на Общината. 

 



 

 

ОБЩИНА  ВРАЦА            гр. Враца ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

 

 Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж „Въдушни кабелни 

мрежи“ по ул. „Софроний Врачански“, на основание чл.225а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията, от Кмета на Община Враца е издадена Заповед № 

1392/17.09.2013г. за премахването му.  

Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в сградата на 

Общината, етаж 1. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, 

който я е издал, пред Административен съд-Враца, в 14-дневен срок от публикуването  

на настоящето съобщение на интернет страницата на Общината. 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВРАЦА            гр. Враца ул. „Стефанаки Савов“ № 6 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ 

 

 Уведомяваме Ви, че за констатиран незаконен строеж „Въдушни кабелни 

мрежи“ по ул. „Стоян Кялъчев“, на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията, от Кмета на Община Враца е издадена Заповед № 1393/17.09.2013г. за 

премахването му.  

Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в сградата на 

Общината, етаж 1. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ, чрез органа, 

който я е издал, пред Административен съд-Враца, в 14-дневен срок от публикуването  

на настоящето съобщение на интернет страницата на Общината. 

 

 

 

 

 

 

СЪСТАВИЛ:                                          СЪГЛАСУВАЛ: 

...............................арх. Д.Костов          ГЛ. АРХИТЕКТ ...............................арх. Д. Дилков 

 

 

 

   

 

 

 

 


