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

 

ДО 

Г-Н БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за разработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен 

план – план за застрояване) на поземлен имот №32874.29.73, Местност „КОДЖА 

ЕКИНЛИК“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание 

 

 

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.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията Разрешение 

за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването 

на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално 

значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.  

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се 

даде от органите по ал. 1 - 4 и по искане и за сметка от заинтересувани лица - 

собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в 

чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.  

Исканията за издаване на разрешения по ал. 1 - 6 се придружават от задание 

по чл. 125. С разрешенията по ал. 1 - 6 се определят обхватът, целите и задачите на 

проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на 

поземлените имоти - по правилата на чл.16 или на чл.17.  

 

 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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