
 

 
 
 
 

 

О Б Щ И Н А    И С П Е Р И Х 
Вх. № .......... 

...................... 

ДО ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ                     
Д О К Л АД Н А   З А П И С К А 

от   Бейсим  Руфад Расим – Кмет на Община Исперих 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за “Спортен 

терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на уличната 

регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - ОК 509 - 

ОК - 508, ОК 507 - ОК 506, - ОК 505 - ОК 504 – ОК - 503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 501, и 

ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за 

“Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни 

УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, 

също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22  

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ, 

            Изработен е проект за Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за 

“Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на 

уличната регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - 

ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 

501, и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ 

XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест 

самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и 

УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в 

кв. 22, разгледан на заседание на ОЕСУТ – Протокол № 4 т. 4 от  01.8..2017 год. 

                  Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, ПУП в обхват на повече от 

един квартал в населено място се одобрява  с Решение на Общинския съвет, прието с 

мнозинство от общия брой на съветниците,  предвид което предлагам Общинския съвет да 

вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

           Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, 

предвиден за “Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в 

изменение на уличната регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова 

улица ОК 511 - ОК 509 - ОК – 508 - ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 

502 - ОК 500 - ОК 501 , и ОК 508 - ОК 510, с обособяване на нов квартал 33, в който 

попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм”; 

обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ 

XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също предназначени за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм” в кв. 22 и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  

чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 



 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект Изменение на ПУП – ПР на част от УПИ I, предвиден за 

“Спортен терен”, кв. 22 по плана на с. Г. Поровец, състоящо се в изменение на 

уличната регулация : заличаване на ОК 72 - ОК 73; откриване на нова улица ОК 511 - 

ОК 509 - ОК - 508, ОК 507 - ОК 506 - ОК 505 - ОК 504 - ОК  503 - ОК 502 - ОК 500 - ОК 

501 , и ОК 508 - ОК 510, с 

 

 

 обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за “Нискоетажно 

жилищно строителство – Жм”; обособяване на  шест самостоятелни УПИ XI-739, 

УПИ XII-296, УПИ XIII-297, УПИ XIV-750, УПИ XV-751  и УПИ XVI-295, също 

предназначени за “Нискоетажно жилищно строителство – Жм” в кв. 22,  приет на 

ОЕСУТ и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129 ал. 2 от ЗУТ 

       2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок от 

приемането му.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред  

Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

                   ВНОСИТЕЛ : 

                    Бейсим  Руфад     

             Кмет  на Община Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за изменение на ПУП-ПР на част от УПИ I, 

предвиден за спортен терен“, кв.22 по плана на с. Голям Поровец, състоящо се в 

изменение на уличната регулация: заличаване на ОК72-ОК73; откриване на нови улици 

ОК511-ОК509-ОК508-ОК507-ОК506-ОК505-ОК504-ОК503-ОК502-ОК500-ОК501 и 

ОК508-ОК510, с обособяване на нов квартал 33, в който попада нов УПИ XIII-314 за 

„Ниско жилищно строителство-Жм“; обособяване на шест самостоятелни УПИ XI-739, 

УПИ XII-296, УПИ XIII-294, УПИ XIV-750, УПИ XV-751 и УПИ XVI-295, също 

предназначени за „Ниско жилищно строителство-Жм“ в кв.22 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  приема решения за 

създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на 

общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на 

територията. 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Чл.129 и ал.2 от ЗУТ Подробният устройствен план в обхват до един квартал, а 

в Столичната община и в градовете с районно деление-в обхват до три квартала, както 

и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания 

включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се 

одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на 

проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се 

съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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