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Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО:  Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 73, 

касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II „За стопанска дейност”, кв. 

73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци – Стопански двор и 

Одобряване на задание 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 От Севгинар Нихат Алишева, представител на „НАРСЕЛ” ЕООД – собственик 

на УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73 и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, 

с. Лудогорци – Стопански двор, и Нуртен Хасанова Махмуд – Н-к отдел „ОС” в 

Община Исперих има подадена молба до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ – 329/ 

31.03.2020 год. за Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 

и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, касаещо 

премахване на уличните регулационни линии, определящи границите между тях, като 

се предвижда формиране на един новообразуван УПИ „За стопанска дейност”. 

 Скицата с предложение за изменение на ПУП – ПР за улична регулация между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор предвижда заличаване на същата и придаване на площ 

от 1408,00 кв.м. към тях и образуване на нов УПИ. 

 В действащия ПУП – ПР, одобрен с Решение № 508/26.04.2018 год. на ОбС – гр. 

Исперих, е предвидена обслужваща улица с широчина 10,00м. между УПИ I „За 

стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – 



Стопански двор. Същата към настоящия момент не е реализирана и не е необходима, 

тъй като и двата имота се обслужват от улици. Изменението на ПУП – ПРЗ на УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ 

II „За стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. 

Лудогорци – Стопански двор е продиктувано от изискванията, посочени в чл. 3 от 

„Наредба № 44/20.04.2006 год. за ветеринарномедицинските изисквания към 

животновъдните обекти“ на МЗГ. 

 Новообразуваният УПИ е с проектен номер III, кв. 73 по плана на с.Лудогорци 

– Стопански двор е с проектна площ 16 935 кв. м. Квадратурата е формирана от площ 

на собствено място по документи за собственост 15 527 кв.м. и площ на улицата -

1408,00 кв.м. 

 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да приеме 

следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II „За 

стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. 

Лудогорци – Стопански двор, и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 6, ал.1 и ал. 3, чл. 8, ал.1 и ал. 2; чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 124а, ал. 

1, чл. 134, ал. 1, т.1, чл. 134, ал. 2, т.6 ,чл. 135 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, 

 

 

Общинският съвет РЕШИ: 

  

 1. Разрешава изработването на проект за Изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, касаещо промяна в уличната регулация, между УПИ II 

„За стопанска дейност”, кв. 73, и УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77, с. Лудогорци 

– Стопански двор както следва : 

 1.1. Премахване на уличните регулационни линии, определящи границите между 

УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II  „За стопанска дейност” , кв. 73, с. 

Лудогорци – Стопански двор  

 1.2. 1408,00 кв.м. от заличената улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 

77 и УПИ II „За стопанска дейност” , кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор да се 

придадат към същите имоти, като се обединят в нов УПИ. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да сключи предварителен договор 

за прехвърляне на собственост върху 1408,00 кв. м., представляващи реална част от 

заличена улица между УПИ I „За стопанска дейност”, кв. 77 и УПИ II „За стопанска 

дейност”, кв. 73, с. Лудогорци – Стопански двор, включена в площта на 

новообразувания УПИ при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след 

одобрение Изменението на ПУП, посочен в т. 1 от настоящото решение. 



 3. С влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП, посоченият в т.2 от 

настоящото решение предмет на предварителния договор сменя характера си от 

публична общинска в частна общинска собственост. 

 4. Упълномощаване Кмета на Община Исперих да възложи пазарна оценка на 

описания в т. 2 обект, като същата бъде внесена в Общ. С за определяне на 

окончателната пазарна цена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. 

 5. Одобряване на задание. 

 6. 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 приемането му. 

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

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. БЕЛГИН  ШУКРИ 

/Кмет на Община Исперих/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


