
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: Одобряване на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, 

местност “Юсек Юстю”-  

- Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност 

“Тушанлъка”   

       - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

                      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ, 

 

                  Изработен е проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност 

“Юсек Юстю”-  
- Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност 

“Тушанлъка”   

 - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград и е разгледан на заседание на  

Общински експертен съвет за устройство на територия – Протокол № 4 т. 9 / 06.06. 2019 

год. 

              Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, ПУП – ПП (парцеларен план)  за 

линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места се 

одобрява с Решение на Общинския съвет, предвид което предлагам Общинския съвет – 

Исперих да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

            Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на тръбопровод за течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 

32874, местност “Юсек Юстю” - Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност “Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, 

обл. Разград, и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

         1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Изграждане на тръбопровод за 

течни торови маси от  поземл. имот № 000 089, ЕКАТТЕ 32874, местност “Юсек Юстю” - 

Землище гр. Исперих до поземл. имот № 032 076, ЕКАТТЕ 87285, местност 

“Тушанлъка” - Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. Разград  

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

Областен управител на Област Разград и 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      

                         

 

 

                  Съгласували : 

               арх. Милен Йоцов                                                                       Гюлнур Мехмед                                                     

         Главен архитект на Община Исперих                               Юристконсулт в отдел 

“ОС”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за 

изграждане на тръбопровод за течни торови маси от поземлен имот №000 089, ЕКАТТЕ 

32874, местност „Юксек Юстю“ – Землище град Исперих до поземлен имот №032 076, 

ЕКАТТЕ 87285, местност Тушанлъка“ – Землище с. Яким Груево, общ. Исперих, обл. 

Разград  

 

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, ал.1, от Закона за устройство на територията Подробният устройствен 

план се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в 

едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от 

експертен съвет. Обявлението за решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване 

в "Държавен вестник". По този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени 

планове на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на 

техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните 

образувания. 

 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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