
 

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 (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), 

засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по 

плана  с. М. Поровец 

 

              УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ, 

 

                 От Диана Георгиева Дакова – собственик на ПИ № 332, кв. 36 по плана  с. М. 

Поровец има подадена молба до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ – 566/19.07.2017 

год. за Изменение на ПУП – ПР   по смисъла на чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 1 

от ЗУТ във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ, касаещо промяната на уличната регулация от 

ОК 83 до ОК 85 , засягаща ПИ № 332, кв. 36 по плана  с. М. Поровец 

                  Съгласно условията на чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 ал. 4 от 

ЗОС разработването на  ПУП, във връзка с промяна на уличната регулация се разрешава 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 ПР (улична регулация от 

ОК 83 до ОК 85), засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на 

УПИ I,  по плана  с. М. Поровец  и на основание чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 

1 т. 1 от ЗУТ, чл. 134 ал. 2 т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208 ал. 1 от ЗУТ, и чл. 6 ал. 1 и ал. 3, 

чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 ал. 4  от ЗОС 

 

Общински съвет  РЕШИ : 

       1. Разрешава Изменение на ПУП – ПР ПР (улична регулация от ОК 83 до ОК 85), 

засягаща ПИ № 332, кв. 36, във връзка с Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I,  по плана  

с. М. Поровец   

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

Областния управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в 7-

дневен срок от  примането 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 (улична регулация от ОК 

83 до ОК85), засягаща ПИ №332, кв.36, във връзка с Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I, 

кв. 36 по плана на с. Малък Поровец 

 

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.134, ал.1 т.1 и ал.2, т.1 във връзка с чл.208, ал.1 от ЗУТ Влезлите в сила 

общи устройствени планове могат да се изменят, когато настъпят съществени промени 

в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен 

планът; 

Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на 

основание по ал. 1, и когато в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за 

отчуждаване; 

 Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната 

собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по 

подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или 

публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на плановете и десет 

години от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на 

елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 - публична собственост на 

държавата и общините, а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - 

петнадесет години от влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок 

собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1. 

    Чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и ал.2 и чл.34, ал.4 от Закона за общинската 

собственост  Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали 

да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна 

общинска собственост. 

Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от 

общия брой на съветниците, а по ал. 2-с повече от половината от общия им брой. 

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска 

собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.  
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Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 

предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на 

кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на 

общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони 

в тази област освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство. 

 Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез 

продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на 

ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.   

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


