Вх. №
……………………
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ – Кмет на община Исперих
Относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205,
Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно
стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до
поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В Община Исперих е постъпила е Докладна-записка с вх.№ К-4107/28.09.2021г. от
Хатидже Вели Яхова – Кмет на кметство Старо селище с искане за именуване като улица на
част от четвъртокласен път RAZ2043, от селищната регулационна граница на с. Старо
селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.
Поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище с начин на трайно
ползване за „Летище“, в землището на с. Старо селище, м. „Черкезлик“ е собственост на
Дилбер Мехмед Хабилова с Нотариален акт №127, том II, рег.№2302, дело №289 от
20.05.2021г. Имотът освен за летище и селскостопански цели се използва и като жилищен.
Има налични сгради, на които предназначението е променено в жилищна сграда с
Разрешение за промяна на предназначението № 3 от 05.08.2021г. издадено от Главния
архитект на Община Исперих. Живущите съответно и собственици на този имот лица
желаят да си регистрират постоянния адрес в имота.
За целта е необходимо да се именува като улица част от четвъртокласен път
RAZ2043 от селищната регулационна граница на с. Старо селище до поземлен имот
№69047.10.32. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 3 във
връзка с ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, предлагам Общински съвет Исперих
да приеме следното:
РЕШЕНИЕ
1. Именува като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205, Йонково Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно
стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо
селище до поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище с
наименование на улицата „Летище“.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих в едномесечен срок да издаде Заповед в
съответствие със закона за гражданската регистрация, като създаде
административни адреси със съответната номерация на парцелите по улица
„Летище“.

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

Приложения:
1. Докладна-записка изх.№08-00-31/28.09.2021г. от Кмет на кметство с. Старо
селище;
2. Копие от Нотариален акт №127, том II, рег.№2302, дело №289 от 20.05.2021г;
3. Копие от Разрешение за промяна на предназначението № 3 от 05.08.2021г.;
4. Копие от Скица №15-529322-19.05.2021г. на ПИ № 69047.10.32;

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих
Изготвил:
инж. Ибрахим Мемиш
Директор на дирекция „УТИЕОСМДТ“
Съгласувал:
Гюлнур Мехмед
Юрисконсулт

О Б Щ И Н А

И С П Е Р И Х

ДО
ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
СТАНОВИЩЕ
От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт
Относно: Именуване като улица част от четвъртокласен път RAZ2043 „/ III - 205,
Йонково - Исперих / Лудогорци - Старо селище - Граница общ.( Исперих - Завет ) - ловно
стопанство Воден / III - 2304 /“, от селищната регулационна граница на с. Старо селище до
поземлен имот № 69047.10.32 по КККР на с. Старо селище.
Съгласно:
Чл.21, ал. 1, т. 18 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за
именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни
зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение.
В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема правилници,
наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл. 89, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за гражданската регистрация В
зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на
локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други),
номер, вход, етаж, апартамент. Номерът на локализационната единица може да се състои от
комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а
последният символ е буква. Входът се обозначава с една буква или с число до две цифри.
Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три
цифри.
Адресът е еднозначното описание на мястото, където лицето живее или където то
получава кореспонденцията си.
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

