
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с вх.№ ОбС-11-22-10/25.04.2017г. за приемане на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения 

ред, чистота и общественото имущество на територията на община „Родопи“, област 

Пловдив 

 

Общински съвет „Родопи“ 

 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 и 

чл.15 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,  

 

Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община 

„Родопи” – Пловдив, както следва: 

 

§ 1. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 

територията на Община „Родопи” – Пловдив. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на  основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и 

чл.79 от АПК и при следните фактически основания: Като се има предвид, че 

разпоредбата на чл.189, ал.13 от ЗДвП е обявена за противоконституционна с Решение 

№ 1/01.03.2012г. по конст. дело № 10/2012г.; като се има предвид, че по силата на 

чл.14, ал.6 от Закона за конституционния съд, решението на Конституционния съд е 

задължително за всички държавни органи, юридически лица и граждани, същото има 

действие по отношение на забраната за прилагане на конкретната 

противоконституционна разпоредба от закона, която забрана е безусловна; като се има 

предвид, че с влизане в сила на съдебното решение, постановяващо 

противоконституционността, се обезсилва действието на съответната разпоредба от 

закона /в настоящия случай чл.189, ал.13 от ЗДвП/, което е равносилно на отмяна на 

закон от Народното събрание, поради което разпоредбата на чл.28, ал.1 от Наредба № 1 

се явява нищожна и като такава същата следва да бъде отменена; като се има предвид 

разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП и мястото на Наредба № 1 в йерархията на 

нормативните актове, с прилагането на чл.28, ал.2 от наредбата се достига до едно 

незаконосъобразно положение, при което неоснователно е стеснен кръгът на 

законоустановените хипотези за съставяне на АУАН; като се има предвид, че в Наредба 

№ 1 е предвидено да се състави акт единствено при отказ да се плати глобата, като по 

този начин, са изключени случаите на оспорване на нарушението, на оспорване самия 

размер на глобата, както и на отказ за подписване на фиша, които случаи изрично са 

предвидени в разпоредбата на чл.186, ал.2 от ЗДвП; като се има предвид, че 

съответната разпоредба от общинската наредба е в пряко противоречие с нормативна 



pernaMeHTaulu oT rIo-BI,IcoK paHr, KoeTo e HeT6plI4Mo or npaBHIfi peA, To pa3[opeA6aTa Ha
qn.28, ai.2 or HapeA6a J\! 1 ce ,BrBa He3aKoHocr,o6pasua, Karo [ocraHoBeHa B

flporr.rBopeq[e c Marepr{zIJIHIT saKoH /qr.186, an.2 or 3,{nfl/, nopa,ql{ Koero cblrlara c.,IeaBa

aa 6b.{e orMeHeHa; Karo ce LIMa npeaBLIA, ve ,{orlalna 3anllcra c sx'N O6C-11-22-
10125.04.2017r. 3a rpueMaHe Ha HapeA6a 3a LI3MeHeHI{e I'I ao[sJIHeHIte Ha Hapea6a Nel 3a

[oAAEpXaHe LI O[tr3Brure Ha 06 IecTBeHIl, peA, qllcToTa I,I o6uecTBeHoTo I'lMyIqecTBo Ha

Tepr.rropr.urra Ha o6ulrHa ,,Poaonu", o6nacr flnoBAI.rB e 6una [y6rI-IKyBaHa Ha IrHrepHEr

crpaHr,rUara Ha 06 IIrHa "PoAonr" B c6orBercrBlre c I'I3I{cKBaHI'Irra Ha qr.26, ar.3 x B cpoKa

to'ut.26, a;r.4 or 3arona :a HopMarIrBHI,ITe a(ToBe.

Hacrosuloro pelreHr{e e flplrero Ha 3aceaaHlle ua O6uuucru ctner,,Poaonu" - o6lacr
flronAns, rpoBeAeHo sa 29.0 5.201 7 r., flporoxor No I 0 I 29.05.20 17 r.,

O6unucrx cLBerEtrIIrr r O6C Poaonn: 29
Ilpncrcrra.nn na r.racynanero: 24
3a-23
Ilporur - 0
Brs4rpxa,ru ce - I

IPEACEAATE j,ICTBAIII HA
OEIIII{HCKI,I CbBET,,PO

IB.

TIPOTOKOJIIII,IK HA
OEIIIIIHCKII CbBET,,PO/[O[[":



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с вх.№ ОбС-11-22-2/25.04.2017г. за приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в община „Родопи“, област Пловдив 

 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15 

от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,  

 

Приема Наредба за изменение на Наредба № 7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи” - Пловдив, 

както следва: 

 

§ 1. ОТМЕНЯ чл.10, ал.15 от Наредба № 7 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи” – Пловдив. 

 

§ 2. ОТМЕНЯ чл.12, ал.8 от Наредба № 7 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи” – Пловдив. 

 

§ 3. ОТМЕНЯ чл.22 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в Община „Родопи” – Пловдив. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на  основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 

и чл.79 от АПК и при следните фактически основания: Като се има предвид, че 

разпоредбата на чл.10, ал.15 от Наредбата въвежда различни размери на глоби и 

имуществени санкции от тези, предвидени в чл.123, ал.3 от ЗМДТ, като в този смисъл, 

същата противоречи на определените със закон размери на тези санкции, тъй като 

глобите в нея са определени по различен начин и размер от посочените в закона; като 

се има предвид, че регламентацията на чл.123, ал.3 от ЗМДТ се прилага такава, каквато 

е, и без изключения в уредените случаи; като се има предвид, че с цитираната 

разпоредба на ЗМДТ се определят рамките, които Общинският съвет не може да 

напуска, поради което въведените с Наредбата санкции са извън пределите на неговата 

компетентност; като се има предвид, че съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата таксите по 

този член се дължат за ползване на детски ясли, млечни кухни, детски градини, домове 

за социални грижи, лагери и други общински социални услуги; като се има предвид, че 

разпоредбата на чл.12, ал.8 от Наредбата е приета от Общинският съвет извън 

пределите на делегираната му компетентност по силата на чл.9 от ЗМДТ, а именно: да 

определи и администрира местните такси и цени на услуги на територията на 

общината; като се има предвид, че гражданите и юридическите лица не могат да бъдат 

лишавани от законово установеното им право да получат съответната административна 

услуга като се има предвид, че съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ Общинският съвет може да 

освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни 



Br{AoBe raKclr; Karo ce uMar flpeaBlra, qe pa3nope.q6ara Ha qr'.12, al.8 or Hapea6ara e n
nporrrBopeqfie u ctc 3arona 3a orpaHHqaBzrHe Ha a,4Ml.tHucrparrBHoro peryJrl{paHe H

aaMrrHucrparr.rBHuf, (oHTpoJI BBpxy crorlaHcKata aefisocr /3OAPAKCA/, Maxap 3axoHlr aa
ce oruac{ Ao cronaHcl(ara aefinoc'r. Cucreua'raqecxoro ranKyBaEe ua paanope46ure ua
q1,23, u.2, BrB Bp. c ,ut,23, a:l,l or 3OAPAKCA coqu, qe c [o.43aKoHoB aKr He Morar aa ce

BtBex,qar noAo6nn Mep(Hl Karo ce I.IMa npe.qBLIA, qe c pa3flopea6ure sa qr.22, an.l u aur.2

or Hapea6ara O6utuscrlr crser - Poronu e c63.tliul HoBa Ir HelpeaeHa or no-Bllcol<ure no
crefleH HopMarr.rBHH aKToBe rlpe,unocraBl(a 3a H3BrpII]B:uIe Ha o6quscra ycJlyfa a [rMeHHo:

Jrr{flca Ha r{3ucKyeMu 3aabJrxeuru KEM o6luluara. B nopuarunnure aKToBe or flo-Blrcora
crenen, Kouro ypexaar nsrafiru.I3upaHl.{re c Hape46ara o6qecrnexr orlto[reHllr, He ce

cr,qbpxa no,uo6no H3HcKBaHe 3a npeaocraBflHero Ha pa3perleHfie, nuueH3 I'lJIIl apyrfi
.4o(yMeHTn na t[uruvecxu u rcpI,IAIrqecKIr n[ua; Karo ce I'IMa [peaBI'IA, qe ycrtlHoBeHoro c

'1Jt.22, a;Hl u an2 ot Hape.q6ara orpaHlrqeHue He crorBercrBa Ha qelII'ITe, Kollro cJIe.4Ba

3M,{T; rcaro ce r.rMa rpeaBua pa:ropea6ara xa q,r.3, ar.3 or 3OAPAKC.{, rofiro aa6panena

Ha a.qMr,rHr,rcTpaTuBHuTe opraHLI u opfaHlTe Ha MecTHoTo caMoynpaBneHne aa HiularaT

opraHr.rqeHu, r rexecrlr, KoI,ITo He ca ueo6xoaulrx 3a rlocrl{raHe Ha IIenHTe Ha 3aKoHa; Karo

CE IiMA IPEABI A, IIC C IOA3AKOHOBATA HOPMA E B5BCACHO OTPAHI,IIICHI,IC HA KPtTA OT NI{IIAT4

KOUTO MOraT ,qa KaHAHAaTCTBaT 3a flOn]',rlaBaHe Ha pa3peueHHe, JI[ueH3 I'IJtr'I ap]TI{
ro(yl{eHTr.r,3a Kor{To ce 3a[narlar Mecrn[ Tal(crr; (aro ce IrMa npeaBl{4, qe Aox,'raasa
3anr{cxa c sx.Ns O6c-ll-22-2125.04.2017r. 3a rpueMaHe ua Hape46a 3a }t3MeHeHIre u

Aorrurueuue ua Hapeg6a Ns7 sa onpe4euHero I'I aaMl{Hl'Icrpl'rpaHero Ha MecrHHTe raI(cu Ir

rleHr{ Ha ycnyrl,I B o6ulsna ,,PoAonu", o6racr flrosAl,In e 6u.na ny6:ruryaaua Ha I'IHTepHer

crpaHurlara na O6uluna "PoAonr,r" B crorBercrBl'Ie c I'I3IrcKBaHrrra Ha qr.26, a,r.3 n r cpora
no u1.26, ar.4 o'r 3axosa ra HopMarLIBHrrre axroBe.

Hacro.f,rqoro pemeuue e flpnero Ha 3aceaaHlre ua O6uuncru cbBer ,.Poaorlll" - o6lacr
flros.uro, rpoBe,4eHo sa 29.05.2017r., flporoxor Jt 10129.05 .2017r,

O6unncrcr cLBerrruun s O6C Poaouu: 29

Ilpncrcrra.nr na r.nacyranero: 25
3a-25
Ilporun - 0
Brr.urpxarx ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII{HCKI{ CbBET .POAO

a
tB.

IIPOTOKO,IqI{K HA
OEIIIIIHCKI{ CbBET,,POflO[III'':
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с вх.№ 94П-25-24/26.05.2017г. за извършване на вътрешни 

компенсирани промени в Бюджета на община „Родопи“ за 2017г. 

 

Общински съвет „Родопи“ 

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона 

за публичните финанси: 

 

           1. Намаля се Бюджет 2017г. на ОД 239 «Други дейности по вътрешната 

сигурност», както следва: 

 

Разходен 

§ 

Наименование на разходния 

§ 

План годишен размер в 

лв. 

Разлика в лв. 

Било Става  

10*16 Вода, горива и енергия 9 000 0 -9 000 

 Общо: 9 000 0 -9 000 

 

              2.  Сумата от 9 000 /девет хиляди/ лева се прехвърля като трансфер в 

приходната част на Бюджет 2017г.,  както следва: 

 

Приходен 

§ 

Наименование на приходния § План годишен размер в 

лв. 

Разлика в лв. 

Било Става  

61*02 Трансфери между бюджети – 

предоставени трансфери (-) 

0 -9 000 -9 000 

 Общо: 0 -9 000 -9 000 

 

             МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, като се имат 

предвид следните фактически основания: Като се има предвид, че с Решение № 43, 



B3ero c flporoKoJr J{! 6 or 08.03.2017r. O6ruuncxu cr,ser (Poaonr> npue EroAxera sa
O6uruna <PoAonu> za 2017r., Karo rrepa3aeJlga qacr or cluuax, flpuloxeuue Jt5, n

o6uuucxa 4efinocr 239 <flpyru aefiHocrl.I no BuIpeII]Hara c]Ir]?Hocr), pa3xoaeH $ 10*16
<Boga, ropuna u eHepmr)), npI.I Koero 6e uacynano aa ce ornycHar o6uro 9 000 :rs. aa

ropraBo Ha cnyxe6nure asroMo6uau :a 3-re Pafiossu noruueicxu yflpaBneHHr, o6c:ryrraau1n

HaceJreHHTe Mecra KbM o6uu.rsa <Poaonu>; Karo ce nMa npeaBl{A, rle flopaau I.r3MeHeHu, B

3aroHa :a MBP, raxro r.r B Harrr{Ha 3a npe,qocraBrHe Ha cpeacrBa ua Pafiossure noauqeficru
ynparBJren[, u cnea [poBeaeHu pa3roBopu c M@, ce H lara aa 6r4e u:nrprueua
KoMleHcr.rpaHa [poMrHa s Eroaxer 2017t. ua O6rqusa <Po4onr>, rr,[ raro cpe,ucrBara KbM

Hacrorutr{, MoMeHT ca 3:IJroxeH[ Karo rer(yu pa3xoA, a no yKa3zul[e clullrTe cJIeABa.(a ce

orrrycHar raro rpaucrfep; Karo ce r.rMa flpeaBr{a Aouaana 3anI,IcKa, Bx.Ns 94II-25-
24/26.05,2017r. 3a H3BrpmBaHe Ha BbrpetrlHl KoMleHcI,IpaHu [poMeHr o Ero4xera ua

o6ruusa,,Poaonu" za2017r.

Hacroruoro peueHue e npuero Ha 3ace.uaHue na O6rquncxr.r claer ,,Po4onu"
o6racr fl,ros.(us, rpoBe.ueHo sa29.05.2017r., flpotoxon Ne 10129.05.2017r.,

O6qxncxn cbBerrrxurr a O6C Poaonn: 29
Ilpnctcrna.m na r.nacyraxero: 25
3a-25
Ilporna - 0
Buqrpxa.rn ce - 0

IIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIUI,IHCKII CbBET,,PO

IB.

TIPOTOKOJIqTIK HA
OBIIIHHCKI{ CbBET,,PO.(O[]I":
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Промяна състава на постоянните комисии при общинска съвет  „Родопи“ 

Общински съвет „Родопи“ 

 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1, във връзка с чл.33, ал.1, т.1 от ЗМСМА и 

чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

постоянните комисии и на общинската администрация Общински съвет „Родопи”: 

 

Приема промяна в състава на постоянната комисия по Социална политика, 

здравеопазване и вероизповедание, както следва: 

 

1. Освобождава, като заместник председател Венцислав Дзивков 

2. Избира за заместник председател Веска Вълчанова 

 

Състава на постоянната комисия по Социална политика, здравеопазване и 

вероизповедание става: 

1. Петър Христямов - Председател 

2. Веска Вълчанова – Зам.- Председател 

3. Илия Илиев 

4. Иван Стоилов 

5. Гергана Гачева 

6. Христо Седмаков 

7. Александър Байрев 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.1, във 

връзка чл.33, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация 

и като се имат предвид следните фактически основания: Като се има предвид, че на 

основание чл.30, ал.7, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, общинската избирателна 

комисия обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат на ПП 

ГЕРБ, а именно: Веска Иванова Вълчанова; като се има предвид, че в качеството си на 

общински съветник, същата положи клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА в предходното 

заседание на Общински съвет „Родопи“, проведено на 26.04.2017г.; като се има 

предвид, че съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет:  1. създава 

постоянни и временни комисии и избира техните членове; като се има предвид, че 

съгласно чл.33, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинският съветник има право да бъде избиран в 

състава на постоянни и временни комисии на съвета; като се има предвид, че съгласно 

чл.51, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общ. съвет, постоянните 

комисии и на общинската администрация, всеки общински съветник е длъжен да 



rIacTBa B c6cTaBa Hafi-MailKo Ha eAHa flocTo. rHa KoMI,IcIrJt, Ho He rloBeqe oT 'rpl4; KaTo ce IrMa
npeABr.rA ropeu3JroxeHoro, e Heo6xo,{}rMo Aa ce u3B6prrru [poMrHa B c6cTaBa Ha

IOCTO'HHI,ITC KOMI4CIIU KEM O6IqI,IHCKI,I CBBET,,POAONU".

Hacrosrqoro pemeHr,re e npfiero Ha 3aceaauue Ha

flnoe.uun, rpoBeaeHo sa 29.05.2017r., flporoxor Nl

O6qxscxu ctBerrrnq[ s 06C Poaonx: 29
Ilpncrcrna"rn Ra r.nacyranero: 25
3a-25
Ilporun - 0
Brr4rpxa.nu ce - 0

NPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII{HCI(II CbBET,,POAO

/B. Xaaxnena/

TIPOTOKOJIqIIK HA
OEIIIIIHCKTI CLBET,,PO.(OII[I" :

O6uIHHcxs cr,se'r ,,Po,uonu" - o6racr
10/29.05.2017r.,

ANr.2\
,futlcxriie\
mrr /xl*1*",//nn>)/



PEIIIEHI,IE.I\! T23

flpaero c flporoxor No l0 or 29.05.2017r.

Ornocno: Aoxra,ana 3arrlrc(a c nx.Ne 24-14-16119.05.2017r. 3a [pI{eMaHe sa O6uuncxo

nporprua 3a 3arpr.ura Ha ,qerero za20l7r. na o6utuna ,.Poaonu"

O6ur,rscru cue'r,,Po.(onu"
PEIIIH:

Ha ocRoraqre v.n.2l, a.n.l, r.l2 s a*2 or 3MCMA' BLB Bpb3Ka c v.n.2l, a"'l.l' r.l
or 3arona 3a 3arpf,Jra rra aerero n v,r.3, a"r.l or llpaan,rnnra 3a flpttJrararre na 3axona
3a 3AKpf,nl Ea aeTeTo:

O6Er,rHcrur clner ,,Po.Eonu" npneua O6urnncra nporpiua 3a 3aI(pIUla Ha aerero 3a

201 7r. na O6uuna "Poronu".

MOTIIBII: Hacrosuoro Peruenue e rpxero Ha ocHoBaHlre q1.21, an.l, r.l2 u wt.2

or 3MCMA, BbB Bp63r(a c q.r.21, a.r.l, r.l or 3axona 3a 3axplJra Ha aerero n 'rrI.3, ar.l or
flpanu;rxuxa 3a rlpunaraHe na 3arOua 3a 3al(p[na Ha.[eTero H rlpu CneAHI{Te t}arruuecru
ocuoBaqrrr: Karo ce I.IMa npeaBlrn, qe ctulacHo q.l.2l, a1.1, r.12 or 3MCMA o6uuncxr't
cBBer flpueMa crpareru[, nporuo3l{, nporpiulr l.r nJlalrloBe 3a pa3BHTue ua o6ulunata; xaro

ce r.rMa rrpeaBrr.rt, qe crrJlacHo va.3, al.l or flpanulnura 3a npll;IaraHe sa 3arona 3a 3arpI'IJIa

Ha Aerero o6uluncx[sr cbBer npfleMa BcrKa ro.[[Ha no npe.ll;IoxeHue Ha aupeKIIHs

,,Coqualxo noanouaraue" o6utncra flporplua 3a 3arpl{ra Ha aerero cto6paeuo

norpe6nocrure Ha.[ellara I,I TexHltre ceMe crBa; Karo ce I{Ma npeaBlr.q' ve crraacuo v:r.21,

an.l, r.1 or 3axona 3a 3aKpuna Ha aerero a[peKIIIu "CoqHarHo noanoMal'aHe" ocbuecrBrBa

Ter(yrrlaTa flpaKruqecKa .qefinocr 11O 3aKp]ua Ha AeTeTo s O6nlugara u npaBlr [peAJIoxeHI'It

.qO O6UrrHCr(H, CtBeT 3a O6quncrca npgrpaMa 3a 3aKpIIna Ha AeTeTOl KaTO ce UMa npeABIrA

Aoua,qna 3arucKa c nx. Ng 24-14-16116.03.2017r. o't Auna I4opaanoBa KpbcreHoBa -
,{uperrop Ha A[peKqnc ,,Coquaruro noafloMarare" - ,.Po.4onu", 3a nplreMaHe Ha O6uIrHcKa

nporpaMa 3a 3aKprrra Ea aerero za 2017r. Ha o6uIIrHa "Poaonn"."; Karo ce IrMa [peIBI'IA

Aoua,axa 3arr{cl(a c sx.N 24-14-16118.05.2017r.3a npHeMaHe na o6uluscxa nporpaMa 3a

3aKprna Ha .qersro sa2017r. na O6unna ,,Po.uonr".
Hacrolqoro peuIegl{e e flplrero Ha 3aceaaH[e Ha O6qgHcxlr cbBer ,,Poaofln" - o6nacr

flroeslrr, rpoBe.ueHo sa 29.05.2017r., flporoxol N 10129.05 .2017r.,

O6unscrn cbBernrrq[ s O6C Poaon[: 29

Ilprcrcrnanx Ea rJIacyBaBero: 25
3a-25
Ilporun - 0
Brrarpxa,ru ce - 0

NPEACE.q,ATEJICTBAIII
OEIUI{HCITII CbBET 

"POA

IIPOTOKOJIqI{K HA
OEIIII,IHCKI{ C6BET,,PO.I[O[[I":

tB.



PEIIIEHI{E.II! I24

flprero c llpotoxon Jl! 10 or 29.05.2017r'

ornocno: .{ouagna:anrcxa c Bx.}b 24-14-21119.05.2017r. za npHeMaHe Ha roar.rureu rnaH

3a pa3Brrrr{e Ha coq[irJIHI.Ire ycnyrfl - 2018r. na o6utlrHa ,,Po,(ort[r", o6racr flrosrus.

O6quucxu cbBer,,Poaoflu"
PEIIIII:

Ha ocrronanue .qn.2l,ut.l,r.12 or 3MCMA u qr.19, at2 u ar.3 u q;r.35 or 3arona sa

COq14IUrHo nOAnOMaraHe, BbB Bpb31a C .UI.36 6, al.4 Ot llpaanln[Ka 3a npI-IJIaraHe sa 3axOna

3a coquaJlHo flo,uloMaraHe:
Ilprenra foaxmen rIJraE 3a Pr3B[T[e rra courlalrurrre yc-fiyrrr - 2018r. na

O6qrna ,rPoaonn".
MOTIIBII: Hacroculoro pe[IeHue e npnEro Ha ocHoBaHUe 'ft.2l, u1.1, r.l2 or

3MCMA n qn.l9, ut.2 u a*3 n q:r.35 or 3axosa aa coquaJrEo nOAnOMaraHe, BrB Bp53I(a c

sr.36 6, al.4 or flpaaulHrrKa 3a rrpuJraraHe ua 3axona 3a coutftIJrHo nOAnOMaraHe, L npll

cJreagure tlarruuecru ocHoB:t5rrr: Karo ce IiMa [pe.4BI{4, rle cblJlacHo '{r'21, a,'I.l, r.12 or
3MCMA o6uuncxu-rr cbBET rlplreMa crparerllfi, nporuo3ll, nporpaM]I H nJIaHoBe 3a

pa3Brrrlre Ha o6ltrIgara; (aro ce HMa rIpeaBI{1, qe cbrJlacHo T Jl.19, ut.2 u a:r.3 or 3axoua :a
CorIuaJrHO loArr6MaraHe O6I4rHCKlTe CBBeTH nplreMaT CTpaTerlirl l,I rOAl'llIIHI'I rrIaHOBe 3a

pa3Br,rTr,re Ha coquaJlnuTe yc;Iyn Ha o6uIHHcKo HrrBo carJracyBaHo cLc cl,oTBeTHUTe

anpeKunll ,.coqua:uo no..4noMaraHe'r. foalrusure rlJIaHoBe ce npneMar exeroaHo Il

cbabpxaT ,uefiHocTuTe, Kot To ule 6l.qar r{3[]JIHTBaHH IIpe3 cne.[BarrlaTa KIIneHAapHa roal]Hal

KaTo ce uMa npeABI{I, qe crnlacHo qn.36 6, alr.4 or IIII3CII no npeA;IoxeHlte Ha KMera Ha

o6tuunara E cJrea cbgracyBage c ar{peKun, ,,coqganHo flo.4noMarager' 11 c o6ulecrBeH[c

crBer no q.r.35 or 3axosa la couualso nolnouaraHe o6urlHcKurr cbBer exeroaHo [plleMa

ro.urmeH nJraH 3a pa3Br.rTHe Ha corIHzlJIHrrTe ycnyrn Ha o6uuHcKo paBHlllqe 3a cJIe,4BauIaTa

KaneH.uapHa foarrHa; Karo ce rrMa npe.rlBqa Aor:raasa :anucqa c g,x.24-14-21/13.04.2017r. or
Kuera na O6qr,tra Poaonu sa np[eMane foauruen [naH 3a pa3B[Tr'Ie Ha coq[IanHl{Te ycnyrx

- 2018r. Ha O6uIrHa ,,Poaonlr".
Hacrocrqoro peflreHl{e e lpuero Ha 3aceAaHHe Ha O6uuHcKH cbBer ,,PoaonI'I" - o6lacr
flnosArs, npoBe.(eHo sa 29.05.2017r., Ilpororol Ne 10129.05.2017 r.,

O6uxncrn ctBergltqtr s O6C Poaon[: 29

Ilpucrcrnarr na r.nacynaxero: 25

3t-24
Ilporun - 0
Brrgrpxa,ru ce - I

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,PO

tB.

IIPOTOKOJIq}IK HA
OBIIII.IHCKI,I CABET,,PO.(OfIII'':



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх. № 96-02-41/17.05.2017г. относно предложение за 

закриване на СЦГ с. Храбрино, филиал ДГ „Пролет“ с. Първенец 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, 

ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно I., т.1 

от Приложение към чл.2, ал.1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена.  

1. Закрива СЦГ с.Храбрино, филиал към ДГ „Пролет“ с.Първенец, с адрес: 

с.Храбрино, считано от 01.07.2017г., като сградният фонд се предава за стопанисване 

на кмета на с.Храбрино. 
 

 2. Пренасочва децата към ДГ „Пролет“ с.Първенец, като се осигури транспорт.  

 

 3. Задължителната документация на СЦГ с.Храбрино, филиал към ДГ „Пролет“ 

с.Първенец, се предоставя за съхранение в ДГ „Пролет“ с.Първенец. 

 

           4. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал от 

закрития филиал се уреждат съгласно член 328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.  

 

          5. Възлага на Кмета на общината последващи съгласно закона действия по 

изпълнение на настоящото решение. 
 

МОТИВИ: Настоящото Решение е взето на основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и съгласно I., т.1 от Приложение към чл.2, ал.1 от Наредба 

№ 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците 

и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена и при следните фактически основания: Като се има предвид, че съгласно чл.310, 

ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование общинските детски градини 

се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината 

след решение на общинския съвет; като се има предвид, че съгласно чл.313, ал.1, т.3 от 

Закона за предучилищно и училищно образование производството по издаване на 

горецитираната заповед започва по предложение на кмета на общината след решение 

на общинския съвет; като се има предвид Докладна записка с вх. №Д 96-02-

41/17.05.2017г. с предложение за закриване на СЦГ, с.Храбрино, филиал ДГ „Пролет“, 

с.Първенец; като се имат предвид докладни записки с Вх.№96-02-14/02.03.2017г. и 

Вх.№96-02-24 /27.03.2017г. от Мария Запрянова - директор на ДГ „Пролет“ с.Първенец 

относно значително намаления брой деца в СЦГ с.Храбрино; като се има предвид, че 



cbrracuo I., r.1 or flpuaoxexre mu q1.2, ar.l or Hape46a Ns 7 or 29.12.2000 r. za

oflpe,qeJrrHe 6por na [apaJIeJrIo,ITe Ir rpy[I-ITe n 6por ua fIeHI,IqI,ITe I{ Ha AeIIara B

napaJreJrK[Te rr B rpy[HTe Ha yqunuulara, .[ercKI,ITe rpaal{Hl,I u o6cr}Dt(Balqure 3BeIra

Mr.rHr,rMrrJrHr-rrr 6pofi ,qeqa B rpyra rpr6na aa 6'sae 12 /anana.qecer/ Aeqa; (aro ce uMa

npeABHA, qe cbnracHo ttr.2, ur.7 or Hape46a Ns 7 or 29.12.2000r. cpeagara MeceqHa

nocerqaeMocr ce sa6rrc.qana sa [epuo.{ He no - M,rJIrK or aBa [ocJre,uoBarerHl Meceqa; xaro
ce r,rMa rrpeaBxa flpnJroxena cnpaBKa na,{xpexropa na.{f ,.flpo:rer" c.flrpneueu 3a cpeaHa

MecerrHa nocer{aeMocr Ha aeuara s CII| c.Xpa6prno 3a flepuoaa or M.cenreMBpu 2016r. ao
rrr.rrlapr 2017r., rosro e 4 lterup .{erl4 nplr 3arIHcaHH B HaqaJ'Ioro na yve6uara roAuua 6
/ruecr/,(eqa; Karo ce uMa rpeaBnu Heaocrartqul{rr 6pofi 4eua ra $oprrrupane Ha rpyla B

p:tttlrtxre Ha HopMaruBHo onpeAeJrerrfi, MuHr,rMyM n r:pafiHa reHAeHuHs KtM HiuarrBaHe
rocerqeMocrra Ha .qerlara B CUf c.Xpa6puso, $urraa,r rru ,{f ,,flpoler" c.flr,pneneq.

Hacrocuoro pemeHue e flpliero Ha 3aceaaH[e Ha O6ulIHcI<lr ctset ,,Poaon[" - o6:racr
flaosAlrs, rpoBe.{eHo sa 29.05.2017 r., flporoxor }',M0/29.05.2017 r.,

O6urxcxr cbBerrrrru[ n O6C Poaonx: 29
Ilprcrcrrarx na r.racyaaxero: 25
3a-21
Ilporur - 0
Brrarpxa.nu ce - 4

TIPEACEAATEJICTBAIII
OEIIITIHCKII CbBET''PO

TIPOTOKO",'IqI,IK HA
OEIIII{HCKTI CLBET,PO.(OIIII":



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх. № ОбС-53-1853-2/22.03.2017г. за приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и 

разпореждане на общинско имущество на община „Родопи“ 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8 и 

чл.15 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, във връзка с 

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет „Родопи” реши: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет „Родопи”, 

както следва: 

 

§ 1. В чл.7, ал.6, предл.3 от Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество се правят следните изменения и допълнения, а 

именно: 

1. Създават се нови точка 5 и точка 6, както следва: 

 

- „т.5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на 

частни имоти”;   

- „т.6. обектите по т. 5 от първостепенно значение”. 

 

2. Досегашната т.5 на чл.7, ал.6, предл.3 става т.7, 

 

при което разпоредбата на чл.7, ал.6, предл.3 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество добива следния вид, а именно: 

 

„Чл.7  

… 

(6) ... Програмата съдържа:   

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;  

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 

на концесия;   

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на 

нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;   

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост, и способите за тяхното придобиване;   

javascript:%20Navigate('чл8_ал9_т5');


5. (agg@ o6er<mume, 3a a3zpoJrdaHemo Ho Koumo e Heodxoduno omuytrdacaae no
qacmflu uJ|tomu;

6. (a@d ofiexmume no m- 5 om ntpeocmene Ho 3waqetue;
Z. (apctuwS_a) dpyzu daunu, onpedeneuu om oduquucxua cteem."

MOTIIBII: Hacrocruoro pemeHr{e e B3ero Ha ocHoBaHue \1.21, ut.2, BbB Bpt3xa c
qr.21, a;r.1, r.23 or 3MCMA, qir.8 r sn.l5 or 3arona 3a HopMarrrBHrrre aKroBe \1.76, an.3

i qn.79 or AIIK, B3B Bpa3xa c cr.8, a,1.9 or 3axona la o6rquncxara co6crBeHocr r,r rtpr
cJreanr{Te ifarrnuecxr ocHoBaHur: Karo ce xMa [pe/IBn E q;r.8, ar.9, npea,r.3 or 3OC c
n:nreueuurra n.{8, 6p.15 or 18.02.2011r.; Karo ce I{Ma [pe,4BI,IA, qe c uoprr.rara ua un.8, a"r.9,

npe.qr.3 or 3OC ce BcBex.qa ynra$uuupauo ctarpxaHr{e Ha roarrrrrHara rrporpaMa 3a

[3nBJrEeHr,re Ha rleJrure Ha MaHAarHara crpareru, sa o6rqunure; Karo ce IrMa IpeABI.IA, qe

ussru o6xsara ua pasnope46ara ua npe4"r.3 or a,r.6 na u:r.7 or Hapea6ara e ocrarlaJlo
u3ucKBarrero 3a locoqBane na o6exTrre, 3a n3rpar&[auero Ha Korrro e seo6xoaul,ro
orqyxraBaHe Ha qacrHu rrMorx, KaKTo u o6exrure or [rpBocreueHHo 3Harreuue,

c;re4oBareJrHo npear.3 or a:l..6 Haqn.1 or Hape46ara flporuBopeilx na q4.8, a.n.9, npear.3 or
3OC; ra'ro ce uMa [peaBu.( neo6xoar,rrr.roctra or npHBexJIaHe ua Hapeg6ara:a npx,uo6unaxe,
ynpaBneHne r.r pa3[opexIaHe c o6rquscro uMyuecrBo na O6quucxu crrer ,,Po4onu" s
crorBercrBr,re c HopMarr{BeH arcr or flo-Br,rcoxa crenen /3axosa 3a o6rquncxara
co6crreuocr/; xaro ce nMa [peABEq, qe Aouaaua 3alucxa c Bx. Ns O6C-53-1853-
2/22.03.2017r. 3a rpueMaHe na Hape46a 3a [3MeHeHr.re r.r aolbJrHeH[e Ha Haper6a ra
np[ro6nBaHe, ynpaB;reH[e r,r pa3nopex.qaHe na o6qrHcro ]rMyrrlecrBo sa o6quna ,.Poaonn"
e 6nna ny6rrryBaga Ha xHTepHer crpaHr{uara sa O6ur,rna "Poaour,r" B clorBercrBue c
n3rrcKBarHr{flTa Hawt.26, a:l.3 rr B cpoKa rlo .fi.26, an.4 or 3axona :a nopMar[BHr{Te aKToBe.

Hacroruoro perxeHrre e [pnero Ha 3aceaagre na O6rquncru crner ,.Po.qouu" - o6racr
flronAur, fl poBeAeHo sa 29.05.20 17 r., flporoxo:r ],{b I 0/29.05.20 1 7r.,

O6qsucxx cLBerHEuu e O6C Poaonr: 29
Ilpncrcrnalu na r.nacyranero: 25
3a-24
Ilpornr - 0
Brrqrpxa.nn ce - I

TIPEACEAATE J'I CTBAIII HA
OEIIII,IHCKI.I CEBET

/8. Xaaxuena/

NPOTOKOJIqI{X HA
OEIIII,IHCKII CbBET



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх. № ОбС-94З-49-8/27.3.2017г. за приемане на 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

общински съвет, постоянните комисии и на общинската администрация 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.3 от 

ЗМСМА, чл.7, ал.1 и чл.15 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 

от АПК, Общински съвет „Родопи” реши: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на 

общинската администрация, както следва: 

 

§ 1. В чл.24 от ПОДОСПКОА се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл.24, ал.1, т.8 – точката в края на изречението се премахва, като след 

думите „по уважителни причини” се добавя следният текст, а именно: „чрез писмено 

уведомление, подадено в деловодството на общината, или по електронен път чрез 

имейл, изпратен на официалната електронна поща на общински съвет „Родопи””, при 

което текстът на чл.24, ал.1, т.8 се изменя и придобива следния вид: 

„т.8 писмено да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието 

си в заседание на съвета по уважителни причини чрез писмено уведомление, подадено 

в деловодството на общината, или по електронен път чрез имейл, изпратен на 

официалната електронна поща на общински съвет „Родопи””. 
 

2. Отменя разпоредбата на чл.24, ал.2 от ПОДОСПКОА. 

 

§ 2 Отменя разпоредбата на чл.36, т.6 от ПОДОСПКОА. 

 

§ 3 Отменя разпоредбата на чл.42, ал.1 от ПОДОСПКОА. 

 

§ 4 Отменя изцяло разпоредбата на чл.43 от ПОДОСПКОА 

 

§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация 

се издава на основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е взето на основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 и чл.15 от Закона за нормативните 

актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК и при следните фактически основания: Като се има  

предвид, че съгласно чл.36, ал.1, т.1 и 2 от ЗМСМА общинският съветник е длъжен:  1. 



Ia [pr{c6crBa Ha 3:IceaaHurTa Ha o6[IxHcKIfi c]Bgr E Ha (oMHcr{LtTe, B I(oI{To e lr36paH, Ir aa

fracrBa B perlirBanero Ha pa3rJrex,[auure Bbflpocrr; 2. aa noaatpxa Bp]3Ku c u:6upare:rure
u 4a ru unt[opuupa ra gefinocrra t,t pe[reHrrrra Ha o6Er.rncKuc crBer; Karo ce HMa [pe.(Bx.q,
qe BceKr{ o6urncxu ctBerHuK cJre.(Ba Aa [3[rJIHrBa flpeaBlraeHure B 3aKoHa 3aarJD(eHLIr,

BMeHeHrr B ToBa My KaqecrBo, Karo rrpt,t rosa Aeficrsa orroBopHo H u3[bJIIrtBa cBITII'ITe

4o6posoluo lr c6c c!3HaHuero, qe pa3[onara He cittrlo ctc ruupoK Kprr npaBoMorqur, Ho I{Ma

r-r 3a.qrJrxeHr.rr, Kor.rro cne,EBa aa ct6.flrcaasa crpr.I(THo; Karo ce uenu orITIrMIt3I{paHe

pa6orara na o6ultrcru,Ire c6Berulrq[, lrocrutaHe Ha KoHceHcyc npu pa6orara uu a

rrocrorHHrrre KoMr,rcru r,r Ha cecurlre ua o6rqrnrcxuc crBer, 3a lrs6rrBaHe na xontf:rurru
uexay o6uunc(r.rre crBerHHrIH, KaIoo H 3a ocuryprBaHe Ha erurlHocr u pa.:6upare:rcrno

noMexAy rrM; Karo ce r,rMa [peaBu,u, qe .{orira4Ha 3arII{cKa c Bx. Jtl! O6C-943-49-
8127.3.2017r.3a flpr{eMane na flpasraunx 3a I{3MeHeHI-Ie E,uonbrnenne ua flpaeuruur:a
opraHu3aqrrrra u aefiuocrra na o6ulrncxu c6Ber, rIocrorHHI{Te KoMI,IcIlIl u sa o6rquucxata
aAMxurcrpaqn e 6una ny6mrxyBaHa Ha l{HrepHer crpaxxqara na O6uusa "Poaonu" n

caorBercrBue c H3rrcr(B:lnrrrra ua vt.26, aa.3 u n cpoxa no '.1r,.26, a:l..4 or 3axona :a
HOpMaTrrBHrrTe aKTOBe.

Hacrosqoro perxeHr,re e flpI,tero Ha 3aceaaHr{e na O6uuncxlr ctser ,.Poaonu" - o6lacr
flronAsn, rpoBeAego sa 29.05.20 17 r., llpororon No I 0 I 29.05.20 17 r.,

06uxucxu cLBerrrf,urr s O6C Poaonx: 29
Ilpxcrcrra.nu na r.nacyranero: 25
?a-20
Ilporna - 4
Bmqrpxa,rn ce - I

IIPENCEAATE,'ICTBAIII HA
OEIIIIIHCKII CbBET,,PO

tB.

IIPOTOKOJIqI{K HA

I

OEIIII,IHCKIT CbBET,,PO.{O[[I":



PEIIIEHIIE I! I28

Ilpaero c Ilporoxoa Ns 10 ot 29.05.2017r.

Orrocno: Aor.na,qlra 3arrrcra c Bx. J\b 92-367-1117.05.2017r. za qJreHcrBo na o6uuna

-Po.(onu" s PeruroHarua acoquaqu-f, Ha o6qnuure ,,Tparur" /PAO ,,Tparue"

O6qnscru crner,,Pogonu"
PEIIIII:

Ha ocxoaaxue v.n. 21, a.n.l, r.l5 n a.r.2 or 3MCMA, rIpE crla3BaHe Ha

Ilpaeruuuxa 3a oprau[3aqf,s Ha aefiHocrra na 06qnncxE cr,Ber na O6utnna
,rPoaonn":

I . Aasa crDraclre O6rqnua ,,Po,(ouu" aa noaa,Ee rao:r6a sa npl{cr,ealrg{Baae rru PAO

,,Tpaxur".
2. Kuerrr na o6Eunara e Aererar no flpaBo.
3. Onpeaenr la cnofi .aeaerarx, I(aKTo cne.qBa:

3. 1 Barenruxa Xa,&{tueBa - 3tMecrHHK [peaceaarer ua O6C .,Po,qonu"

3.2 Penrr.ruap Mycta$oua - 3.MecrHI.IK rpeaceaareJl na O6C ,,Poaonu"
3.2 Aaren Paxos - 3aMecrHr,rK flpeaceaareJl Ha O6C ,.Poaonu"

MOTIIBII: Hacro.f,rqoro pe[reHlre e B3ero Ha ocHoBaalle qr.21, ar,.l, r.15 u al.2 or
3MCMA u flpx cneAHlrre tfaxruuecxu ocHoBaHHr: Karo ce una rpeABrr.u .{ox-naaua 3anlicxa
c Bx. J\! 92-367-1117.05.2017r. za qrreHcrBo sa o6uuua,,Poaonu" n Peruona,rna acoIIHaIIfi,
na o6qrnrre ,,Tparux" /PAO,,Tparux"/; raro ce IrMa [peABLr,q, qe crrJlacHo q.1.21, a,r.l,
r.15 or 3MCMA o6rq.rrcxlrrr crBer npl{eMa peueHus 3a yqacrue ua o6uunara g

capyxeuxc Ha Mecruu BJracru B crpanara u r vyx6una, KaKTo I.I B Apyru rcpu.u{qecKu Jlnua

c HecroflaucKa rlen x oIIpeaeJL [pe.[craBlrrenHTe na o6uunara B Tf,x; xaro ce IrMa flp€.uBl,ta

uoJroxr.rreJrHo cranoBl.Iqe ua IIK lo 3axouHocr ornocHo ropeflocoqeHoro.

Hacrosqoro peureHr.re e flpuero Ha 3aceaaul,Ie Ha

fLnosAr.rs, npoae4eno na 29.05.2017r., flporoxor No

O6ulxncrcn cbBernf,rlf, t O6C Poaonn: 29
Ilpxcrcrnann na r.nacynanero: 25
?a-17
Ilpornn - 3
Brr4rpxaru ce - 5

IIPENCEAATEJICTBAIII HA
OBIIII{HCKI,I CbBET,,PO

/B. Xaaxneea/

IPOTOKOIIIITK HA
OEIIII,IHCKI,I CABET 

"POAOfIII":IRp. Arattagoiaal

O6utxncra cr,ser ,Xo.uong" - o6racr
10/29.05.2017r..

/)',*txp./-.s"/a

w)

t\
'a \\\7\\i=tlI .ll



OBIUTIHCKII CbBET ''P O,II O II I4'' - OBJIACT II JI O B.II I4 B

PEIIIEIII,IE }Ib I29

llplrero c flpororor No 10 or 29.05.2017r.

Orsocuo: Aox;raaua 3arr{cxa c Bx.Ns 94lJ-27-1119.05.2017r. ornocno orrycKaHe Ha

$uuancona rroMorq 3a BB3craHoBrBaHe Ha [paBocnaBeH xpalr ,,Cn. flpopor I4rrEr" c. 91peu,
o6rqlrna Poaonr.r, o6:racr flaon4lrr.
O6rqxncxu clner,,Poaona"

PEIII}I:

Ha ocnosaHue q *21, al..2 n u.n.21, at.l, r.23 u r.6 or 3MCMA

1. .{ara crr:racue aa ce ornycHar cpeacrBa B pa3Mep na 3 000 /rpu xutrslul JIeBa or
6ro4xera na O6Iqlrna <Poaonu> sa 2017r., (or.rro aa 6laar pa:xoanaHn Karo rfuuancosa
rroMorrl 3a Bb3craHoBrBarre Ha [paBocnaBeH xpiM ,,Ce.flpopor V ts" e c.9ypeu,
o6lI.Po.(onr.r.
. 2. Cpegcrrara ro roqKa I aa 6r,.qar ornycHarr.r or OA745,,O6pe4uu 4efiuocru" $ 45-
00 <Cy6cnguu u,qp),rr4 reKyur,r rpauc$eprE 3a ropr4aurrecKr,r Jrr{qa c HecrorraHcKa uenD.

3. Cpe4crnara rro roqxa I aa 6raar r.r3rulareHr4 ua CgerraHa CrosHosa - qJIeH Ha

I{rpronuo HacrorreJrcrBoro Kr,M [paBocJraBeH xparrr ,,Cn.flpopox lbrus" n c.r{ypeu,
o6uI.Po.(onlr.

4. Brs:rara sa Klrera na O6unna <Poaour,r> aa npe.unplreMe neo6xoAuuure Aeficrnfis
3a LI3fluIHeHIle Ha HaCTOTITIOTO peIXeHLIe, KaKTO LI Aa OCEIIeCTBII r(OHTpOJT B6pXy
rr 3pa3xoaBaHeTo Ha cpe.4cTBaTa.

MOTIIBII: Hacro.rrqoro pemeHue e flpuero Ha ocHoBaHr4e 'ilt.21, ut.2 tt,trl'.21, ast.l, r.23 u
r.6 or 3MCMA u xaro ce r{Mar flpeaBr{a cJreaHxre t}arruuecrut ocHoButHI,Ir: flucno, Bx.Ne
94-Il-27-1111.04.2017r. or Cneraana Crotrona - qJreH Ha I{r,protnoro HacrorrerlcrBo Ha

c.llypeH, c rrcraHe 3a orrrycraHe ra $uuancona rroMorrl 3a BlscrarroBrBaHe rra [paBocnaBeH
xpar.r ,,Cr.flpopox kbrut" n c.9ypeu, o6ul.PoAoru; noroxrrrenHo craHoBlrrle na fIK no
6roAxer u rluuaucu 3a ornycKaue ua t[lruaucona rroMour B pa3Mep Ha 3 000 /rpu xulsaul
JreBa or 6rc.qxera na O6rquna <Po,uonu> za 2017r. Aox,raana 3anrrc(a c Bx.Np 94lJ-27 -
l/19.05.2017r. orHocHo or[ycKaHe ua rpuuancona noMolu 3a Ba3craHoBrBaHe Ha

lpirBocnaBeH xpau ,,Cu. Ilpopor Vruc." c. r{ypen, o6rquua Poaonu, o6:racr flron4Ian.
Hacrorqoro pe reHr.re e flpuero Ha 3aceazurue na O6utuncru crrer ,,Pogonu" - o6lacr
flrosArls, npoBeAeHo sa 29.05.2017r., flporoxo:r No 10129.05.2017 r.,
O6quncxn cbBerntrrltr s O6C Poaon[: 29
Ilpncrcrna,rn xa r.nacynaRero: 22
3a-22
Ilpornr - 0
Brr.qrpxaru ce - 0

TIPEACEAATENCTBAIII HA
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,POAO

TB.

TIPOTOKOJIqIIK HA
OEIIII{HCKTI CbBET,,PO.(O[[":



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 130 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94Ж-12-1/17.05.2017г. за извършване на 

компенсирани промени по Бюджета на община „Родопи“ за 2017г. във връзка с 

постъпили заявления за отпускане на финансова помощ на жители от община „Родопи“ 

поради пожари нанесли огромни имуществени щети на жилищата им. 

  

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  

Общински съвет „Родопи”: 

 

І. Извършва компенсирани промени в Бюджета на Община «Родопи» за 2017 г., 

дейност 122 „Общинска администрация” общински дейности, както следва: 
 

1. Намаля средствата по §§ 10*98 „Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи“ с 5 000 лв.  т.е. от  153 500 лв. става 148 500 лв.  

2. Със сумата от 5 000 лв. се увеличава §§ 42*14 „Обезщетения и помощи по 

решение на общинския съвет”, т.е. от 8 000 лв. става 13 000 лв. 

 

ІІ. Дава съгласие да се отпуснат средства в общ размер на 4 000 /четири хиляди/ 

лева от бюджета на Община «Родопи» за 2017г., които да бъдат разходвани като 

финансова помощ за възстановяване след опожаряване на домове на жители на община 

„Родопи“, както следва: 

1. Славей Стойков Дичев, живущ в с. Цалапица ул. „Иван Богориди“ №10 в 

размер на 1000 /хиляда/ лева; 

2. Василка Костадинова Серкеджиева, живуща в с. Златитрап, ул. „ 10“ № 5 

в размер на 1000 /хиляда/лева 

3. Румен Костадинов Крушев, живущ в с. Ягодово, ул. „Хан Крум“ №29 в 

размер на 1000 /хиляда/ лева 

4. Рена Христова Радева живуща в с. Храбрино, ул. „Втора“ №51 в размер 

на 1000 /хиляда/ лева 

 

         ІІІ. Възлага на Кмета на Община «Родопи» да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на точките от настоящото решение, както и да осъществи контрол върху 

изразходването на средствата. 

 

МОТИВИ: По І от решението: Настоящото решение е прието на основание 

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и като се 

имат предвид следните фактически основания: Докладна записка с вх.№ 94Ж-12-1 

#1/17.5.2017г. на Кмета на Община „Родопи” за извършване на компенсирани промени 

по Бюджета на Община „Родопи“ за 2017г.; Докладна записка, Вх.№ 94Ж-12-

1/10.05.2017г. на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към ОбС-Родопи 

относно възникнала нужда от подпомагане на семейства в различни села на Община 



,,PoAonu" r.r ueo6xogurrlocrra or oc[ryprBaHe Ha pecypc or 5 000 lter xutsrul neBa. IIo II
or pemenf,ero: HacTocuoro pemeHr-re e np[ero Ha ocHoBaHr.re ,rn.21, ur.2 tt,tst.2l, wt.l,
t.23 or 3MCMA u I(aro ce r,rMar np€aBra.rl cJreaHxre r[arruuecxu ocxoBaH[s: l. CraHosuue
Ha KMera Ha c. Ua,rarrua c sx.J\! l0- 14-59/30.8.2016r., Mo:r6a c sx.Ilb
186126.08.2016r.,flucuo c per.N 423/04.08.2016r. ua MBP PaioHsa cryu<6a noxapua
6e:onacsocr i 3au{ura Ha HaceJreHuero rp. Craru6oruficxu, Excueprxo PerueHr.re l',1! 2248 or
148102.09.2013r.; 2. lox,ragna 3arrrcKa Bx.N 94X-95-4119.12.2016r. or Xpucro leopruee
Ce.qnaros - o6rquncrs crBerHr,rK B O6u[HcKr,r ctser-Poaouu npu O6quua .Poaonu",
orHocHo orlycKaxe na Suuancoea rtoMoul Ha ceMeftcrBo Cepxe4xxenu or c.3larur:pan;
rroJroxrTeJrHo craHoBuue na flocrorsuara KoMrrcru no 6roaxgr s i[uuaucu 3a or[ycKaHe Ha

tfuuaucona floMoru B pa3Mep Ha I 000 lxumml JreBa Ha ceueficrgo Cepxe4xueen or
c.3rarn'rpan; 3. Ilpesroxeure, Bx.No 10-01-39 #3127.04.2017r. or 3anecrsux-KMera Ha

O6uuna ,,Poaonr.r" orHocro ornycraae Ha eauor(parHa noMorrl Ha ceMeicreoro na Pyueu
Kocra"{unos Kpymen; 3arueuue, Bx.N 98/18.04.2017r. or PWes Kocraaunon Kpyuren
qpes KMera Ha c.rroAoBo, c uol6a:a Suuancora r.r Marepfiaurua nououl; Cranon]rue, Bx.Ne
10-01-39119.04.2017r. na Klrera Ha c.rroaoBo BrB BpB3Ka cr,c 3alsneHue, Bx.Ns
98/18.04.2017r.; Y4ocronepeuue, Per.Jt 297118.04.2017r., rr3aaaeHo or 9erar,pra PCIE3H
- flronlus; flucnro, lI:x.N 10-01-39120.04.2017r.,uo f.{IIE3H-CoSu, 3a ornycKaHe Ha

Oypron ra 6egcrBatuoro celreicrso Ha rocflo.E]tu Pyuen Kpymer; noJrox[re]rHo craHoBrrrrre
na flocrornnara KoMncrlfl no 6rc.uxer u (DrrHaHcn 3a orlycKaHe na t[uuaucona noMotrl B

pa3Mep Ha I 000 /xuffqa/ JreBa Ha ceMeficrBoro Ha PWeH Kocraa[uos Kpyuen, xHreJr Ha

c.-f,ro,qoso. 4. Craxonaue, Bx.N 10-21-17/10.05.2017r. or Kr'rera ua c.Xpa6puuo arn
Bpr3Ka c uo.rr6a or Pena Xpucroea Pa.qeea u Pa4ro To4opon Paaes, x[rerr] Ha ceJro
Xpa6puuo, oruocHo r{cKaHe 3a orlycKaHe ua rfuHaucona nououl; Moa64 Bx.Ns
26/09.05.2017r. or Peua Xpucrosa PaAeBa u Pa.uro Togopon Pa4en; Y.4ocrooepenue, Per.Ne
222110.03.2017r., n3aaaeHo or Bropa PCIIE3H - fllonaun; rorroxxrerrgo craHoBurqe Ha
flocrosxHara xoMucr{, no 6rcAxer u r}uuancu 3a orlycKare na tpunaucona rroMotrl B pa3Mep
sa 1 000 lxttr.s4a/ r'er,a Ha ceMeficrsoro Ha PeHa Xpr,rc:roaa PaAesa u Paaro Toaopos Pa.{es,
xureau na c.Xpa6puno.

Hacro.ruoro perreur{e e flpuero Ha 3aceaaHrre na O6usncru crne'r ,.Po4onu" - o6aacr
flrosAur, rpoBeaeHo sa 29.05.201 7 r., flporoxoa }'.ll 1 0 129.05.2017 r.,

06qxucxn cbBernuq[ s O6C Poaonn: 29
Ilpxcrcrna.nu na r.nacysaxero: 22
7a-22
Ilporua - 0
Brrgrpxa,rn ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIU
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,PO

IB.

TIPOTOKOJIqI,IK HA
OEIUIIHCKI,I CbBET .POAOII}I":



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 53-2051-1/12.05.2017г.  за извършване на 

компенсирани промени в Бюджет 2017г. в т.ч. и в Бюджета за капиталови разходи 

2017г. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и чл.127, ал.1 

от Закона за публичните финанси: 

 

 
 1. Намаля се Бюджет 2017 на ОД 122 „Общинска администрация“, както следва:  

 
Разходен 

§ 
Наименование на 

разходния § 
План годишен размер в 

лв. 
Разлика в 

лв. 

Било Става  

10*92 Разходи за договорни 
санкции и неустойки, 
съд.обезщетения и разноски 

536 500 289 670 -246 830 

 Общо: 536 500 289 670 -246 830 

   

 

 

2. Разликата от 246 830 /двеста четиридесет и шест хиляди осемстотин и тридесет/ лв. 

се прехвърля в Бюджета за капиталови разходи за 2017г.,  както следва: 

 
 

№ 

  

 
Дейност и 
разходен 

§ 
  

Наименование на обекта 
ОБЩО 

  

ПЪРВОНАЧАЛЕН 
ПЛАН  (БИЛО)  към 

31.03.2017 
ОБЩО 

  

УТОЧНЕН ПЛАН 
(СТАВА)  

ДД 
  

ОД 
ЦС 
КР 

  

Собст. 
средст
ва 
  

ДД 
  

ОД 
ЦС 
КР 

  

Собст. 
средства 
  

1 
ОД 122 
§51*00 

„Основен ремонт на административна 

сграда с.Скобелево“. 

 
 0   0 22 270   22 270  

2 
ОД 603      
§ 52*06 

„Инженеринг за обект „Канализация 
на с.Ягодово – гл.колектор ІІ, 
второстепенна канализационна 
мрежа и ПСОВ“. 
 0    0 224 560   224 560 

    

                                
Всичко: 0   0 246 830   246 830 

 

 



MOTIIBII: Hacro.rr{oro pelreHue e B3ero Ha ocnoBanue wr.21, a,r.l, r.6 uar2or 3MCMA

tlamrvecxu ocHoBzlnn t: Karo ce nMa rrpe.{Br,tA BJrr3Jro B clr:ra Onpe,{e.nenue
Nsl37/06.03.2017 r. sa BKC no r.a.Nsl491/2016 r. Mexry o6urusa ,.Posonu" r
,,EroXra4po"A! - O6urusa "Poaouu" e ocr,Aesa aa 3arurarr.r 224 560 nB., rpeacraBrrrBa urlr
Hefl:rareHo Bc3HarpaxAeuue no ,Ilororop or 25.03.2009 r. :a o6exr ,,Huxeuepuur :a o6exr
,,Kanaruraqus Ha c.-flroAoso - rn.KoneKrop II, rropocreneuHa KaHaJrr.r3arluouHa Mpexa I,t

fICOB; raro ce xMa [peABIra Cnoroa6a 3a floracrBaHe Ha 3aabnxeur4, uexgy o6rqana

,,Po.qonu" u ,,Mapren I,lxrepnerurnla" EOOA - O6rquua "Poaonu" e ocr,qeua aa 3afll,aru
22 270tts., npeAcraBnrBaqu Hen:rareuo Bb3HarpiD((eHue 3a rr3BbpueHu CMP no .{oroeop
Ns64 or 30.09.2009r. 3a o6eKr ,.Ocaonen peMoHT aa aaMr,rHxcrparuBHa crpaaa
c.Cxo6ereso"; Karo ce nMa npeaBHA Aox,raasa 3arrrcra c Bx.Jt 53-2051-1112.05.2017r.
orHocuo u3BbprtrBaHe Ha KoMneHcHpaHu npoMeHH g BroAxer 2017r. s r.u. n n Erog2rera :a
KruIararJIoBL par3xo,an 2017r.; raro ce HMa npeaBua [oJroxrreJrHo craHoBr,rue na fIK no
6roaxe'r n rfuHaucx orHocHo ropHoro.

Hacroruloro peflreHr,re e npuero Ha 3aceaaHae Ha

flroe.4rre, rpoBeaeHo m 29.05.20 17 r., flporoxo:r Nr

O6unncxn ctBerunufi s O6C Poaonx: 29
Ilpncrcrna,rn na r,racynanero: 22
3a- 16

Ilporna - 0
Brrqrpxa,rn ce - 6

TIPEACEAATEJICTBAUI HA
OEIIIHHCKH CbBET 

"POAtB'

TIPOTOKOJITII,IK HA

O6quncru ctser ,,Po,(ouu" - o6lacr
10129.05.2017r.,

OEIIII,IHCKH CT'BET



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 53-123-3/19.05.2017г.  Доклад за дейността на СО 

„СПЕКТЪР“ ЕАД, с.Първенец от 27.10.2016г. до 31.03.2017г., представен в Община 

Родопи, Вх.№ 53-123-3/28.04.2017г. и Годишен финансов отчет към 31.12.2016г. на СО 

„СПЕКТЪР“ ЕАД, с.Първенец, представен в Община „Родопи”, Вх.№ 53-1876-

2/28.04.2017г., ведно с Годишен доклад за дейността през 2016г. и Доклад на 

независимия одитор 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.219, 

ал.2, чл.221, т.7, чл.245 и чл.251, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.39 от 

Устава на СО „Спектър” ЕАД, ЕИК 115018585:  

 

1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на СО „Спектър” 

ЕАД, ЕИК 115018585 от 27.10.2016г. до 31.03.2017г. 

2. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на СО „Спектър” 

ЕАД, ЕИК 115018585 през 2016г. 

  3. Одобрява Годишния финансов отчет на СО „Спектър” ЕАД, ЕИК 115018585 

за 2016г., заверен от назначения регистриран одитор, и доклада на регистрирания 

одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2016г. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.21, 

ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.219, ал.2, чл.221, т.7, чл.245 и чл.251, ал.3 от 

Търговския закон, във връзка с чл.39 от Устава на СО „Спектър” ЕАД, ЕИК 115018585 

и при следните фактически основания: Като се има предвид, че в Община “Родопи” е 

постъпил Доклад за дейността на СО „СПЕКТЪР“ ЕАД, с.Първенец от 27.10.2016г. до 

31.03.2017г., Вх.№ 53-123-3/28.04.2017г.; като се има предвид, че в Община “Родопи” е 

постъпил Годишен финансов отчет към 31.12.2016г. на СО „СПЕКТЪР“ ЕАД, 

с.Първенец, Вх.№ 53-1876-2/28.04.2017г., заверен от назначения регистриран одитор, 

ведно с Годишен доклад за дейността през 2016г. и Доклад на независимия одитор за 

проверка и заверка на финансовия отчет за 2016г.; като се има предвид, че на основание 

чл.219, ал.2 от Търговския закон в еднолично акционерно дружество едноличният 

собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание; 

като се има предвид, че на основание чл.221, т.7 от ТЗ Общото събрание: - одобрява 

годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил 

извършен независим финансов одит; като се има предвид, че на основание чл.245 от ТЗ 

до 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година 

годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните 

от общото събрание регистрирани одитори; като се има предвид, че с Решение № 465, 

прието с Протокол № 22 от 27.12.2016г. Общински съвет-Родопи е назначил Валентина 

Вълчева Узунова – Регистриран одитор № 0058 да извърши проверка и заверка на 

годишния финансов отчет на СО “Спектър” ЕАД; като се има предвид, че съгласно 



qn.39 or Ycrana na apyxecrBoro ro.uulrrHlrrr cqeroBoaelr orqer ce rlpoBepflBa or
Ha:|HarreHrir e(cnepr-cqEToBoAr.rrer. flponepxara rMa 3a ueJI .ua ycrauoBs, Lutu ca cnaBeHL

r,r3ucKBaHr.rflTa na 3arona 3a cqeroBoacrBoro H Ycrasa 3a ro.urIIIHo rIpIrKJIroqBaHe; Karo ce
r.rMa npeABrra, qe cbnracHo 'ut.251, a*3 or T3 xoraro [3BbprrrBauero Ha He3aBI{cIrM

tlnnaHcon oalfr e 3a,(bnxr{TelrHo B [peaBHAeHr{Te or 3aKoH cJrflarll, HnH Koraro e B3ero

perrreHHe 3a [3BaprrrBaHe Ha He3aB[cr{M rfuuaucos o.uur, o6rqoro cr6paHue upueua
roAurrrHul tfuuaucor orrtET cJreA flplrKrrcqBaHe Ha oal{Ta I{ npe,EcraBrHe Ha o,4lrropcKtlt

IOKnaI.

Hacrosuoro perrreHne e flpr,rero Ha 3aceaaflr{e sa O6urncxu clrer ,,Po4onn" - o6nacr
flrosAne, rpoBeAeHo *ta 29.05.2017 r., flpororor J',M0/29.05.2017r.,

06Exxcxn cbBerntrqtr n O6C Poaonu: 29
Ilpucrcrra.nn na r.racynanero: 21
3a-16
Ilporus - 3
Brrarpxa,rn ce - 2

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII{HCKI{ CbBET 

"POAO

NPOTOKO,IqIIK HA
OEIIII,IHCKI,I CbBET,,PO!O[II":

IB.



PEIIIEHIIE.II! 133
Ilpnero c llpororo.n JMO or 29.05.2017r.

Oruocno: Aosraana 3arrucKa c Bx.Ns 94\l-736-1119.5.2017r. ornocro ro.4a.{eHa uor6a c
sx.Ne 94I,I-736- 1128.4.2017r. la oceo6ox,(asage na HsaH fleHqes, Karo [3nbJrH[reJreH

ar{peKTop r.r qJreH Ha crBera Ha anpeKropr4re na CO ,,Cnerrup" EA!
O6Exncrcu crrer rrPogonu"

PEIIII{:
Ha ocnosaHne .r,r.21, ar.l, r.9 r u,r.2l, a.n.2 or 3MCMA, r.n.219, ast.2,, tn.22l, r.4, rrs
Bpb3xa c w244, at.l n r,r.233, a.n.4 r aa.5 or Trproacxnn :axon:
Ocno6ox,{aea or Anbxuocr I4ran Ka.,ro$epog fleHqee Karo qJreH Ha Crsera Ha ar,rpeKroplre
u raro I,IsnumureneH ArpeKrop na CO ,.CIIEKT:bP" EA!, EI4K 115018585, Ho He H or
oTroBopHocr
MOTHBII: Hacrosuoro perxeHue e rprrEro Ha ocHoBaH[e qa.2l, a.n.l, r.9 u u1.21, ur.2 or
3MCMA, ,rn.219, aL2,'u1.221, r.4, BbB Bp63Ka c \r.244, a!.1 u .1r.233, ar.4 or Trproncru.a
3a(oH u rlpa cneaHrrre r[arru.recrr ocHoBaHrlr: Karo ce r,rMa rrpeaBlr,q, qe e flocranfiJra
Mon6a c sx.J'.l! 9414-736-1128.4.2017r. sa ocgo6ox.qaBane Ha I,lsaH fleHqes raro qJreH Ha

cbBera Ha .qfipeKToprrre Ha CO ,.Cuerrsp" EA!; raro ce uMa [pe,EBr,r/I, qe CO .,CIIEKT'bP"
EA'(, EI4K 115018585 e eaHorrr.rqHo aKqrroHepHo .[p]ry(ecrBo, yqpeAeHo c Peurenue ua
O6uluscxr cr'rer - Po4onu, .ruftro eaHormqeH co6crseHr-rx Ha Karrr.rraJra e O6rquua Poaonu;
Karo ce uMa npeABI{A, qe Ha ocHoBaHue q.:r.46 or Ycrasa Ha,4pyxecrBoro Qynrquure ua
O6rqoro cr6paxne Ha aKrlr.roHepr-rre ce rr3[bJruqBar or O6unHcru crser ,,PoAonr"; Karo ce
nMa [peABr.r.q, qe crrJracHo ,tst.244, ur.\ or T3 .{p}ry(ecrBoro ce y[paB[rBa u flpe,rlcraBrsBa or
Crner na 4uperropHTe; Karo ce uMa [pe,qBuA, qe ctrJracHo ,fi.233, aJt.4 or T3 q:reHosete Ha

crBera Ha nlrpeloopl.rre Morar aa 6raar ocso6oaeuu or aJrbxHocr r,r npeau rr3Tr.rrraHe Ha

MaHAar4 sa xofiro ca ur6pauu; Karo ce r,rMa npeABnA, qe cbrJracHo qr,.219, ut.2 or T3 s
eaHoJIlirIHo arqnouepHo,rpyxecrBo eaHoJrurrHurr co6crseHrrx Ha xanHTaJra peutaBa

Bblpocrrre or KoMnereHTuocrra Ha o6uloro cr6panae; Karo ce t,tMa npeaBr.r,q, qe Ha

ocHoBaurre 'rn.221, t.4 or T3 O6uoro cr6panue: 4. uz6upa u ocso6oxaaBa qJreHoBere Ea

crBera Ha .quperTop[Te; Karo ce IrMa npeaBxA, rre ropeqnrrlpagara Mo:r6a c sx.N 941,I-736-
1128,4.2017r. e pa3rJreaaHa o'r flocrosuuara KoMr.rc[, no O6ur.trcxa co6crneuocr, xorro
u3pa3rBa [oJroxureJrHo cr{lHoBr{lue. .{oxraaua 3anucKa c Bx.N 94V-736-1119.5.2017r.
orHocHo noAa.[ena uoa6a c nx.Ns 94ll-736-1128.4.2017r.
Hacrosuoro pe[reHue e rrplrero Ha 3aceAaHue na O6uuncxu crner ,,Pogouu" - o6.racr
flnoeAun, rpoBe.{eno sa 29.0 5.20 I 7 r., flpororor Ns I 0 I 29.05.20 1 7 r.,
06qnucxs ctBernxq[ s O6C Poaons: 29

TIPEACEAATEJICTBAIII
OEIUIIHCKII CbBET,,PO

/8. Xaaxgesal
IIPOTOKOJITII{K HA
OEIUI,IHCKI,I CbBET,,POAOIIH'':

Ilpncrcrra;rn Ha rJracyBaHero:
3a-20
Ilporuo - 0
Br,rar,pxa.ru ce - 0



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 134 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94П-25-18/9.5.2017г. да бракуване на моторни 

превозни средства, собственост на община, „Родопи“, област Пловдив   

 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА: 

 

І. Общински съвет „Родопи“ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат бракувани 3 /три/ броя 

МПС, собственост на Община „Родопи“, излезли от употреба, станали негодни и 

неупотребяеми, поради повреди (разваляне, счупване, морално и физически 

амортизирани и др.), а именно: 

 

1. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, цвят „червен“, с                           

рег. № РВ 1811 ХК, рама № W0L000056P5069360  и двигател № С14NZ19907069, с дата 

на регистрация: 11.12.1992 год.; 

 

2. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „19“, цвят „сив“, с  рег. № РВ 6116 ВА, 

рама № VF1B53105T4834154 и двигател № С2J790R024825, с дата на регистрация: 

02.05.1996 год.; 

 

3. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, цвят „син металик“, с                           

рег.№ РВ 3561 АК, рама № WAUZZZ4BZWN056970 и двигател № AFB009787, с дата 

на регистрация: 18.12.1997 год. 

 

II. Общински съвет „Родопи“ възлага на Кмета на Община „Родопи“ изпълнение 

по т. I от настоящото решение. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и при следните фактически основания: Като се има 

предвид Докладна записка с вх.№ 94П-25-18/9.5.2017г. за бракуване на 3 /три/ броя 

МПС, собственост на община „Родопи“, а именно: 1. лек автомобил, марка „Опел“, 

модел „Астра“, цвят „червен“, с рег. № РВ 1811 ХК, рама № W0L000056P5069360 и 

двигател № С14NZ19907069, с дата на регистрация: 11.12.1992 год.; 2. лек автомобил, 

марка „Рено“, модел „19“, цвят „сив“, с  рег. № РВ 6116 ВА, рама № 

VF1B53105T4834154 и двигател № С2J790R024825, с дата на регистрация: 02.05.1996 

год.; 3. лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, цвят „син металик“, с рег. № РВ 3561 

АК, рама № WAUZZZ4BZWN056970 и двигател № AFB009787, с дата на регистрация: 

18.12.1997 год.; като се има предвид, че гореописаните МПС, собственост на Община 

„Родопи“, са излезли от употреба и същите са неупотребяеми, поради повреди 

/разваляне, в.морална и физическа амортизация и др./, поради което е необходимо да се 

пристъпи към процедура по бракуване на дълготрайни материални активи. 



Hacroruoro peflreHr.re e npuero Ha 3aceaaHr-re na O6ruuncru crget ,,PoAonn" - o6:racr
flrosAue, rpoBeaeHo sa 29 .05 .2017 r ., Ilpororo:r J',lb 10/29.05.2017r.,

O6qnxcxn cbBernrrrln s O6C Poaonx: 29
Ilprcrcrra.mr na ruacynaxero: 20
3a-18
Ilpornn - 0
Brrgrpxa.nu ce - 2

IIPEACEAATEJICTBAIII HA
OETIII{HCI(IT CbBET

IB.

TIPOTOKOJIqI,IK HA
OEIIII{HCKIT CbBET "PO.(O[[":

a\
u /.*1;



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9423-459/21.4.2017г.  за включване на имот с 

идентификатор 59032.501.1692 и 59032.501.1694 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Първенец в регистъра на имоти – частна собственост на 

община „Родопи“ 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА и чл. 6, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС:   

 1. Общински съвет „Родопи” – област Пловдив обявява поземлен имот с 

идентификатор 59032.501.1692, с площ от 15 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на с.Първенец, одобрени със Заповед № РД-18-86/10.12.2007г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-637-

30.01.2017г. на Началник на СГКК – Пловдив. Адрес на поземления имот: с.Първенец, 

п.к.4110, ул. „Пролет“ № 7. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.). Стар идентификатор: 

59032.501.1050. Номер по предходен план: няма. Съседи: ПИ 59032.501.1516; ПИ 

59032.501.1691; ПИ 59032.501.1693; ПИ 59032.501.1694; ПИ 59032.501.1512, 

участващ в УПИ І – 759, кв.80 по регулационния план на с.Първенец, одобрен със 

Заповед № 167/1969г. и Заповед № 413/08.10.1991г. за частна общинска 

собственост.  

2. Общински съвет „Родопи” – област Пловдив обявява поземлен имот с 

идентификатор 59032.501.1694, с площ от 13 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на с.Първенец, одобрени със Заповед № РД-18-86/10.12.2007г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-741-

02.02.2017г. на Началник на СГКК – Пловдив. Адрес на поземлениея имот: с.Първенец, 

п.к.4110, ул. „Пролет“ № 5. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.). Стар идентификатор: 

59032.501.1224. Номер по предходен план: няма. Съседи: ПИ 59032.501.1693; ПИ 

59032.501.1054; ПИ 59032.501.1512; ПИ 59032.501.1692; ПИ 59032.501.1691,  

участващ в УПИ ІІ – 759, кв.80 по регулационния план на с.Първенец, одобрен със 

Заповед № 167/1969г. и Заповед № 413/08.10.1991г. за частна общинска 

собственост. 

 3. Общински съвет „Родопи” – област Пловдив  възлага на Кмета на община 

„Родопи” да извърши необходимите действия относно включване на имотите по т. 1 и 

т. 2 в регистъра на имоти – частна общинска собственост на община „Родопи”, като се 

съставят Актове за частна общинска собственост. 



4. Cre.( urarpuBaue Ha rrpoqe.qypr,rre rro r.3 aa 6rae cKJIroqeH oKoHqareJIeH AoroBop

cbnracuo.u.5 or flpoexr 3a rrpeaBapr-rreJrea aoroBop:a npoaax6a Ha qacr or HeaBHxrM

uruor (ua ocHoBaHHe qn.l5, an.5 or 3YT) c flJroru or 15 xs.N{. flpr,rrareHl,I xr:r,r YIIII I-759,

xr.80 no perynaquoHn[, [JraH Ha c.fllpneHeq, ],TBbpAeH c Peuresue Jtl! 219, flpr4ero c

flporoxor Ns 12 or 27.07.2016r. c I{rerxa .[ur*rurpora Jluaosa EfH: 551208**** u Boxxo

.{unrurpoa JIuroB EfH' 530828* * * *.

5. Cre4 u:rrpurBaue Ha flporlea]pnre no r.3 aa 6r.(e cK;rroqeH oKoHqareJreH ,4ofoBop
crnracHo va.5 or flpoerr 3a flpeaBapureneH aoroBop:a npo4ax6a Ha qacr or HeaBuxr,rM

uuor (ua ocgoBaHr{e. r.15, ar.5 or 3YT) c rrJrorrl or 13 rs.br. rpnaa,4eHu rru YIII4 II-759,
xs.80 no peryrauuoHHu-s [JraH ua c.flrpneneu yrBrpaeH c PerueHue Ne 219, [pIrETo c
flporoxon Ne 12 or 27.07.2016r. c Jlu:rus Hrronona Yryncxa EfH: 780929****.

MOTIIBII: Hacroruloro pe[IeHI-Ie e flpuero Ha ocuoBztnlte '{,'I.21. ar. l, r. 8 or
3MCMA l ,tn. 6, a.n.l or 3OC, BBB BpL3Ka c \Jt.3, aLZ, t.3 or 3OC H rpx cneaHllre

Qarruvecxu ocHoBaun : Karo ce HMa npeaBfia Peruesue N 219, npaero c llpororor Jl! 12

or 27.07.2016r. na O6C-Poaonu, c Koero O6rurrcxr crser ,,Poaonu" aasa crrracue :a
qacrrrqHa r,r3Meuenue na fIYfI na xs.80 rro perynaurrorrrrrrfl rrJra[ na c.Iltpreneu canlacHo

crcrrlara flpoeKr; Karo ce r.rMa npeaBlra o6paaynaua aaMaHucrparuBaa [penr{cKa B

u3rrrrtrreur{e na Pernenue Jt 219, upuero c flporoxolt Ns 12 or 27.07.2016r., no noBoa

3asBneHue c Bx.N 9423-459107 .09.2015r. or I{rerxa ,(uur.rrpona Jluaona, Eoxxo .{r.ruurpon
Jlujros u Jkrul Hurorona Y:yncxa; Karo ce t,tMa npeaBl,t/l orflaaaHero Ha [paBHoro

ocnoBanr.re ro3eMrreuu rrMoru c rgeuruQuxaropu 59032.501.1692 v 59032.501.1694 no
(a,{aclpaJrHa r(apra u Ka,uacrpzrnHr-r pen crpr ua c.flrpneneu, yqacrBaErr cborBerno B

yfIII I - 759 x YIII ll - 759 f, aBara n xn.80 no perynaulo[Hrc nJrau Ha c.Ilrpaexerq,
olo6pex cbc 3auonea Nc 16711969r. n 3anosea Ne 413/08.10.1991r., aa rpoabrlxaBar aa
6r4ar ny6nr,runa o6uruncra co6crseHocT ; Karo ce uMa npeaBHA Aoxraana:auucra c Bx.Ns

9423-459121.4.2017r. :a BxrrroqBaHe Ha lrMor c n,qenruOurarop 59032.501.1692 u
59032.501.1694 ro (aaacrpiurHara Kapra r{ Ka{acrpanHr.rre perxcrpx na c. flrpreneu n

perr{crrpa Ha uMoru - qacrHa co6crseHocr ra o6uluna ,,Poaonu"; Karo ce uMa npe.4BtlA

u3pa3eHoro noJroxrteJlHo craHoBr,rue orHocHo ropHoro na flK no o6rqrHcra co6creeHocr.

Hacronqoro perxeHr{e e flpl{ero Ha 3aceaaHfie ua O6uuncxu c}Ber ,.Poaonu" - o6racr
flror4ur, npoBeaeHo sa 29.05.2017r., flpororon )ft 10/29.05.2017 r.,

O6quncxn cbBersf,Itf, s O6C Poaonx: 29
Ilprcrcrnaan na r.nacyeanero: 20
3a-20
Ilporun - 0
Brr.qrpxarr ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII{HCXI,I CbBET,,PO

lB. Xatuxttesal,

IIPOTOKOJIqI,IK HA
OBIIIIIHCKII CbBET,,POAOII}I'':



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 136 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94А-663-1/02.03.2017г. за откриване на процедура 

за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска 

собственост, представляващи имоти с № № 002677 и 002679 находящи се в землището 

на с. Бойково, местност „Друма“, община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и 

чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на Глава VІІ от НПУРОИ:  

 

1. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема имот № 002677, находящ се в 

землището на  с.Бойково, местност „Друма“, община Родопи, област Пловдив, с площ 

от 1,136дка (един декар и сто тридесет и шест кв.м.), НТП: „Друга селскостопанска 

територия“, категория на земята при неполивни условия: Осма, при граници: Имот № 

002407; Имот № 002662; Имот № 002664; Имот № 002678; Имот № 002547; Имот № 

002679; Имат № 002109, да бъде включен в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Родопи за 2017г., предложена 

на Общински съвет „Родопи“-обл.Пловдив за одобрение. 

2. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема имот № 002679, находящ се в 

землището на  с.Бойково, местност „Друма“, община Родопи, област Пловдив, с площ 

от 0,295дка (нула декара и двеста деветдесет и пет кв.м.), НТП: „Друга селскостопанска 

територия“, категория на земята при неполивни условия: Осма, при граници: Имот № 

002677; Имот № 002680; Имот № 002640; Имот № 002671; Имот № 002670; Имот № 

002109, да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост на Община Родопи за 2017г., предложена на Общински съвет 

„Родопи“-обл.Пловдив за одобрение. 

3. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се открие процедура 

за продажба на имот - общинска собственост, представляващ имот с № 002677 /нула, 

нула, две, шест, седем, седем/, находящ се в землището на с.Бойково, местност 

„Друма“, община Родопи, област Пловдив, с площ от 1,136дка (един декар и сто 

тридесет и шест кв.м.), НТП: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята 

при неполивни условия: Осма, при граници: Имот № 002407; Имот № 002662; Имот № 

002664; Имот № 002678; Имот № 002547; Имот № 002679; Имат № 002109, актуван 

като частна общинска собственост с акт за общинска собственост № 4250/11.01.2017г. 

4. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се открие процедура 

за продажба на имот - общинска собственост, представляващ имот с имот № 002679 

/нула, нула, две, шест, седем, девет/, находящ се в землището на с.Бойково, местност 

„Друма“, община Родопи, област Пловдив, с площ от 0,295дка (нула декара и двеста 

деветдесет и пет кв.м.), НТП: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята 

при неполивни условия: Осма, при граници: Имот № 002677; Имот № 002680; Имот № 

002640; Имот № 002671; Имот № 002670; Имот № 002109, актуван като частна 

общинска собственост с акт за общинска собственост № 4251/11.01.2017г. 



 

 

5.  Продажбата на описаните в т.3 и т.4 имоти да се извърши при условията и по 

реда на Глава VІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество чрез публични търгове с явно наддаване. 

6. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява начална тръжна 

цена за продажба на имота по т.3 в размер на 1 704 лв. (хиляда седемстотин и четири 

лева) без ДДС. 

7. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява начална тръжна 

цена за продажба на имота по т.4 в размер на 2 360 лв. (две хиляди триста и шестдесет 

лева) без ДДС. 

8. Депозит за участие в търговете – 10% от началната тръжна цена. 

9.  Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС, се дължат от 

купувачите на имотите по т. 3 и т.4. 

10. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичните 

търгове с явно наддаване и сключване на договори за покупко-продажба съобразно 

действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на Глава 

VІІ от НПУРОИ и при следните фактически основания: Като се има предвид, че 

Община “Родопи” е собственик на: имот с № 002677, находящ се в землището на 

с.Бойково, местност „Друма“, община Родопи, област Пловдив, с площ от 1,136дка, 

НТП: „Друга селскостопанска територия“, категория на земята при неполивни условия: 

Осма, при граници: Имот № 002407; Имот № 002662; Имот № 002664; Имот № 002678; 

Имот № 002547; Имот № 002679; Имот № 002109, съобразно АЧОС № 

4250/11.01.2017г., вписан под № 1349 на 24.01.2017г., Акт № 36, том 3 в СВ-

гр.Пловдив; като се има предвид, че Община “Родопи” е собственик на: имот с № 

002679, находящ се в землището на  с.Бойково, местност „Друма“, община Родопи, 

област Пловдив, с площ от 0,295дка, НТП: „Друга селскостопанска територия“, 

категория на земята при неполивни условия: Осма, при граници: Имот № 002677; Имот 

№ 002680; Имот № 002640; Имот № 002671; Имот № 002670; Имот № 002109, 

съобразно АЧОС № 4251/11.01.2017г., вписан под № 1345 на 24.01.2017г.,  Акт № 40, 

том 3 в СВ-гр.Пловдив; като се има предвид, че гореописаните имоти с № № 002677 и 

002679 не попадат в регистъра на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и същите ще бъдат включени 

в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на 

Община Родопи за 2017г., предложена на Общински съвет „Родопи“-обл.Пловдив за 

одобрение; като се има предвид, че за имот № 002677, находящ се в землището на 

с.Бойково, местност „Друма“, е изготвена пазарна оценка от независим лицензиран 

оценител на стойност 1 704 лв. (хиляда седемстотин и четири лева) без ДДС, като се 

има предвид, че данъчната оценка за същия е на стойност 41,70 лв.(четиридесет и един 

лева и седемдесет стотинки); като се има предвид, че за имот № 002679, находящ се в 

землището на с.Бойково, местност „Друма“, е изготвена пазарна оценка от независим 

лицензиран оценител на стойност 2 360 лв. (две хиляди триста и шестдесет лева) без 

ДДС, като се има предвид, че данъчната оценка за същия е на стойност 10,80 лв. (десет 

лева и осемдесет стотинки); като се има предвид проявен интерес, изразен със 

Заявление с Вх. № 94А-663-1/01.06.2016г. от Асен Николов Николов; като се има 

предвид Докладна записка с Вх.№ 94А-663-1/02.03.2017г. за откриване на процедура за 

продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – общинска 

собственост, представляващи имоти с № № 002677 и 002679, находящи се в землището 

на с.Бойково, местност „Друма“, община Родопи, област Пловдив. 



Hacrosr{oro pemeHlre e npnero Ha 3aceAaHLIe na O6rquucrr,I ctser ,.Po.EonIr" o6lacr
ffuoe.qrg, rpoBeaeHo sa 29.0 5.201 7 r., flpororoa Nr 1 0 I 29.05.20 17 r.,

O6rqnscrcn crBernuutr r 06C Poaouu: 29
Ilpxcrcrna.nn xa r.nacynanero: 17
3z-17
Ilporus - 0
Brrqrpxa,rn ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII
OEIUI{HCKI'I CTTBET',PO

IB.

IIPOTOKOJ'IqI'IK HA
OEIIIHHCKII CbBET,,PO,{O[[":



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94Ц-124-1/27.03.2017г. за откриване на процедура 

за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на новообразуван  имот –  частна 

общинска собственост № 701.6, по плана на новообразуваните имоти на местност 

„Манджевец“, село Устина , община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от 

ЗОС, при условията на чл.56, ал.1, т.3, чл.57 и сл. от НПУРОИ: 

   

 1. Общински съвет „Родопи” - област Пловдив дава съгласие за започване на 

процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на новообразуван имот 

№ 701.6 (седем, нула, едно, точка, шест) по плана на новообразуваните имоти на 

местност „Манджевец”, село Устина, община Родопи, област Пловдив, с площ от 

1208 кв.м. (хиляда двеста и осем квадратни метра), вид територия – селско стопанство, 

начин на трайно ползване: параграф 4, категория на имота: VІІ (седма), при граници: 

имот № 701.1, имот № 701.2, имот № 701.7, имот № 701.10, имот № 701.8, имот № 

701.9501.  

2. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява начална тръжна 

цена за продажба на имота по т. 1 от в размер на 725,00 лв. (седемстотин двадесет и пет 

лева) без ДДС. 

3. Депозит за участие в търга – 50% от началната тръжна цена. 

4. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС, се дължат 

от купувача на имота по т. 1. 

5. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен търг с 

явно наддаване, който да се проведе при условията, определени в Гл.VІІ от НПУРОИ, 

приета с Решение № 157, прието с Протокол № 12 от 07.08.2008 г. на Общински съвет 

„Родопи” – област Пловдив. 

6. Общински съвет „Родопи” – област Пловдив възлага на Кмета на община 

Родопи да сключи договор за покупко-продажба при условията на Гл.VІІ от НПУРОИ и 

съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, при условията на чл.56, ал.1, т.3, 

чл.57 и сл. от НПУРОИ и при следните фактически основания: Като се има предвид, че 

за новообразуван имот № 701.6, по ПНИ на местност „Манджевец”, село Устина, 

община Родопи, област Пловдив, с площ от 1208 кв.м., вид територия-селско 

стопанство, начин на трайно ползване: параграф 4, категория на имота: седма, е 

съставен АЧОС № 4252/12.01.2017 г., вписан с Акт № 76, том 6 на 08.02.2017 г. в СВ–

гр.Пловдив; като се има предвид, че гореописаният имот е включен в Годишната 



nporpzua 3a yflplrBneHr,re ]r pa3nopexraHe c nMorr,r - o6u[HcKa co6crBeHocr za 2017r.,
npxera c Peuresue Ne 40, mero c flpororor Ns 05124.02.2017 r. na O6C-Poaorrr; Karo ce
nMa rrpeABr.r.(, qe c llncuo Ne 94ll-124-ll02.02.2017r., npoueAr.rpaHo no 3arrBJreHr.re or
I{rrnco ,{uur.rrpon Eorarunon, EfH 581118, c r{cKaue 3a 3aKyryBaHe ua uonoo6pa:yran
uuor Jl! 701.6 uo fIHII na c.Ycrun4 ce rp€aocraB, uuQopruaqu-e, qe fIK no o6uu+rcxa
co6crseHocr aaBa [oJroxureJrHo craHoBl{rue 3a flpoabnxaBaHe Ha flpoqerypara 3a
3ar(y[yBaHe Ha ropeo[[czlHE, HMoT; KaTo ce rrMa npeaBlrl. rre 3a ropeoflucaHr.r, r-rMoT e
r{3rorBeHa na3apna orIeHXa or He3aBrcI{M narleH3upag oueHI-ITeJI na crofiuocr 725,00 ls.,
Karo ce l,lMa [peABrrA, rre AagrrrHara orIeHKa 3a cBulu, e B pa3Mep sa 54,40 JrB.; Karo ce r,rMa

rpe.qBrrA .{ox,ra4ua :anrcra c Bx.}.lb 94ll-124-l/27 .03.2017r. 3a orr(pr.rBaHe Ha npoqeaypa 3a
npo4ax64 vpe: ny6auuen rrpr c ,BHo Ha,{,aaBaHe Ha HoBoo6pa:}}tsaH uMor - qacrHa

o6quucxa co6crneuocr, Ns 701.6, [o nJraHa Ha nosoo6pa.:ynilrrxTe HMorr.r Ha Mecrnocr
,,ManAxeseq", celo Ycruna, o6ulrlHa Poaonu, o6racr flrosaue.

Hactogruoro pemeuHe e npxero Ha 3aceaaHr-re sa O6rutscxu crrer,,Po.qoun" - o6aacr
Ilros.ryrs, npoBe.ueHo sa 29.05.2017r., flporoxon J',/! 10129.05.2017r.,

O6qnncxn cbBerurruu s O6C Poaonr: 29
Ilpxcrcrna.nr na r.nacynaxero: l8
3a-15
Ilporun - 0
Btrgrpxa,ru ce - 3

IIPE.(CENATE./'ICTBAIII HA
OEIIII,IHCKI,I CbBET,,PO

IB.

TIPOTOKOJIqI,IK HA
OEI{I,IHCKI,I CbBET,,PO!OfIII'':



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№10-06-20/10.5.2017. за откриване на процедура за 

продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска 

собственост представляващ имот № 040534, находящ се в землището на с. Браниполе, 

местност „Казачка“, община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.35, ал.1 

от ЗОС и при условията на Глава VІІ от НПУРОИ:  

 

1. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема имот № 040534 (нула, 

четири, нула, пет, три, четири), находящ се в землището на с.Браниполе, местност 

„Казачка“, община Родопи, област Пловдив, с площ от 0,200 дка (нула цяло и двеста 

декара), НТП: „Друга селскостопанска територия“, при граници: Имот № 040533; Имот 

040312; Имот № 000010, да бъде включен в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Родопи за 2017г., приета с 

Решение № 40, прието с Протокол № 05 от 24.02.2017г. на Общински съвет „Родопи“-

обл.Пловдив. 

        2. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се открие 

процедура за продажба на имот - общинска собственост, представляващ имот № 040534 

(нула, четири, нула, пет, три, четири), находящ се в землището на с.Браниполе, 

местност „Казачка“, община Родопи, област Пловдив, с площ от 0,200 дка (нула цяло и 

двеста декара), НТП: „Друга селскостопанска територия“, при граници: Имот № 

040533; Имот 040312; Имот № 000010, актуван като частна общинска собственост с акт 

за общинска собственост № 4282/31.01.2017г. 

3. Продажбата на описания в т. 2 имот да се извърши при условията и по реда на 

Глава VІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване. 

4. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява начална тръжна 

цена за продажба на имота в размер на 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева) 

без ДДС.  

5. Депозит за участие в търга – 50% от началната тръжна цена. 

6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС, се дължат 

от купувача на имота по т. 2. 

 7. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен търг с 

явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно действащото 

законодателство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на Глава VІІ от НПУРОИ 

и при следните фактически основания: Като се има предвид, че Община “Родопи” е 

собственик на имот № 040534, находящ се в землището на  с.Браниполе, местност 



,,Kasavxa", o6uu.tra Poaonu, o6racr fhog.unB, c nJrou or 0,200 nK4 HT[I: ,"{pyra
cencKocrorraucra repnropxr", rpu rpaHnrlx: Huor Ns 040533; Hr..ror 040312; Hrr.ror J,,l!

000010, cbo6pil3rro A9OC Ns 4282131.01.201h., Brr{c,ur noa Ne 2832 na 08.02.2017r., Arr
Ns 75, rolr 6 n CB-rp.fl.nonguB; Karo ce r,rMa npe,uBr{a, qe ropeo[[carnrr rrMor He rrorra,qa B

perncrbpa Ha 3eMr.r no sn.l9 or 3CII33 I.I ue 6bae BKJrroqeH s foafiIlluara flpofpaMa 3a

yflpaBneHne u paBlopexraHe c uuoru-o6quHcKa co6crBeHocr Ha O6uI[Ha Poaonlr sa

2017r., nprera c Pe eHrre J',l! 40, npnero c flpororor },{! 05 or 24.02.2017r. sa O6uuncxu
crser ,,Poaonr"-o6n.flnoBAlB; Karo ce rrMa npeaBrr/I [porrBeH HHTepec, n3pa3eH cbc
3a.f,nreHue c Bx. Ns 26128.02.2017r., aeno3r-rpilgo n O6rqNHa ,,Poaonu" c rrrcMo Bx.N l0-
06-20109.03.2017r. or .{aHnera Crou:rona KMer Ha c.6pauunole, c Koero e norcrono
3axyflyBane Ha ropeofllrc{ruac o6u1ltncru lrMor; Karo ce r.rMa rrpe.qBr.rA, rre 3a ropeorucaHr.rc
r.IMor e u3rorBeHa [a3apHa orIeHKa or He3aBHcrrM nrrrlen3upaH ouexfiTen ua crofiuocr 2
400,00 re. (ane xlrunfi r, qerr-rpucrorlrH :rena) 6er ,[.4C, aasrqsa oqeHKa 3a cBrrl[, e Ha

crofisocr 36,80 m.(rpuaecer H rrrecr JreBa u oceMAecer crorunxa). ); xaro ce r.rMa flpeaBr.ra

Aorraana 3arrrcKa c Bx.Npl0-06-20110.5.2017 . 3a orKpr.rBaHe Ha nporleaypa sa npogax6a,
vper uy6luven rbpr c ,BHo Ha,LqaBaHe, Ha HeaBuxr,rM ultror - o6quucxa co6crrenocr,
npe,qcralBrrBau uuor Nq 040534, Hzxoalrl ce B 3eMJrr,ruero ua c.Epauuno:re, u.,,Ka:avra",
o6uI.Poaonu, o6r.flrosans.

Hacroruoro pemeHue e flp]rero Ha 3aceAaHr.re na O6ur.rucxl.r crser ,,Po4onrr" - o6racr
flrosAur, npoBeAeHo sa 29.05.20 17 r., Ilpororo:r No I 0 I 29.05.20 17 r.,

O6qxncxx cBBerH[q[ s O6C Poaonr: 29
Ilprcrcrna.nu na ruracynanero: l8
3a-18
Ilporue - 0
Brrgrpxa,ru ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII
OBIIIIIHCKI,I CbBET,,PO

IB.

TIPOTOKOIIII{K HA
OBIIII{HCKI,i CbBET,,PO!O[]i":

/It



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 139 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94Г-465-1/10.5.2017. за откриване на процедура за 

продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска 

собственост представляващ урегулиран поземлен имот № V – 724, кв. 83, по подробния 

устройствен план на с. Брестник, община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.35, ал.1 

от ЗОС и при условията на Глава VІІ от НПУРОИ:  

 

1. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема Урегулиран поземлен имот 

V – 724 /римско пет, тире, седемстотин двадесет и четири/, кв.83 /осемдесет и три/ по 

подробния устройствен план на с.Брестник, одобрен със Заповед № 123/1978г. и ПКО 

№ 698/1983г., с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., при граници: УПИ ІІІ-

317, кв.83; УПИ ІV-316, кв.83; Улица с ос.т. 202-203; УПИ VІ-318, кв.83, да бъде 

включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост на Община Родопи за 2017г., приета с Решение № 40, прието с Протокол 

№ 05 от 24.02.2017г. на Общински съвет „Родопи“-обл.Пловдив. 

 2. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се открие 

процедура за продажба имот - общинска собственост, представляващ УПИ V-724 

/римско пет, тире, седемстотин двадесет и четири/, кв.83 /осемдесет и три/ по 

подробния устройствен план на с.Брестник, одобрен със Заповед № 123/1978г. и ПКО 

№ 698/1983г., с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., при граници: УПИ ІІІ-

317, кв.83; УПИ ІV-316, кв.83; Улица с ос.т. 202-203; УПИ VІ-318, кв.83, актуван като 

частна общинска собственост с Акт за общинска собственост № 4105/14.07.2016г. 

3. Продажбата на описания в т. 2 имот да се извърши при условията и по реда на 

Глава VІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичен търг с явно наддаване. 

4. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява начална тръжна 

цена за продажба на имота в размер на 18 400,00 лв.(осемнадесет хиляди и 

четиристотин лева) без ДДС. 

5. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена. 

6. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС, се дължат 

от купувача на имота по т. 2. 

7. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи” да предприеме необходимите действия по провеждането на публичен търг с 

явно наддаване и сключване на договор за покупко-продажба съобразно действащото 

законодателство. 

 

  МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС и при условията на Глава 

VІІ от НПУРОИ и при следните фактически основания: Като се има предвид, че 

Урегулиран поземлен имот V-724, кв.83 по подробния устройствен план на с.Брестник, 



oao6peH crc 3anoBe,{ Jll! 12311978r. r.r fIKO Ns 698/1983r., c rrrorrt or 460 (uernpucroruu u
uecraecer) KB.M., rpr rpaur.rqr: yIII,I III-317, xs.83; YIIII IV-316, xs.83; Yruua c oc.r.
202-203; yIII4 VI-318, xn.83, e co6crnenocr sa O6ur.rna ,,Poaonu", cro6pa:no A9OC Ns

4105/14.07.2016r., Brrr.rcaH uoa Ns 23634 sa 25.07.2016r., Arr N9 126, rour 63 s CB-
rp.flronaun; Karo ce lrMa flpeaBua, rre ropeolltcann r r.rMor rrle 6rae sK:lroqeH s fo.qulruara
lporpaMa 3a ynpaBJreH[e n pa3nopex,qaHe c nuou-o6ulrucra co6crseuocr na O6uuua
PoAonlr :a 2017r., rryuera c PerueHne Jtl! 40, npuero c flpororo:r Ns 05 or 24.02.2017r. ua
O6C-Poaonr,r; Karo ce r{Ma npe.rlBr,r.q nporBeH uHTepec, n3pa3eH crc 3assreHr,re c Bx. Jtl! 941--

465-1112.05.2016r. or feoprr.r Br,r.ren Y:y,non r lIsau Brrqes Y:yrros, c Koero e noucxauo
3arcynyBaHe Ha ropeorrucaurl, o6quucxu uMor; Karo ce r,rMa flpeaBua, qe 3a ropeorrucaHut
uMor e r,r3rorBeHa rrzBapHa orIeHKa or He3aBrrcr,rM nurleH3r,rparr orIeHHTeJr sa croftnocr 18

400,00 nr.(oceruHa,qecer xlutsgla v qerrrprrcrorrru :reea) 6e: ,I[.I[C, xaro ce rlMa flpeaBua, qe

Aagrquara o{eHKa 3a caum e ua crofinocr 2 067 ,00 nB.(aBe xnncafi rrecraecer u ce.qeM

lena); xaro ce IlMa rpeABrIA Aor-n4[na :anucxa c Bx.J',I! 94f-465-1/10.5.2017r. aa orrpurane
Ha flpoqeaypa sa npo4ax6a, upe: ny6auveu r6pr c ,BHo HaAAaBaHe Ea He,EBrrxr{M uMor -
o6unscra co6crseHoc'r npeacraBnrBarrl yperynupaH [o3eMJreH r,ruor J,,l! y - 724, xn. 83, no
uo4po6nur ycrpoficrreu nraH Ha c. Bpecrnnr, o6urlna Po.uonu, o6:rac'r fl,rosaua.

Hacro.f,rqoro perrreHr,re e npxero Ha 3aceaanfie sa O6quncxu crrer ,,Pogonu" - o6.racr
IlaogAur, rpoBeaeuo sa 29.05.2017r., Ilporoxo:r Ne 10/29.05.2017 r.,

O6rqnncxn cbBernf,ull s O6C Poaonu: 29
Ifpncrcrraln na r.nacynanero: 18
3a-16
Ilpornn - 0
Brrgrpxa,rn ce - 2

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OBIIIIIHCKI,I CbBET,,PO

tB.

IIPOTOKOJIqIIK HA
OEIIIIIHCKI{ CbBET,,POAOTI[I'':



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94Г-586-1/27.3.2017г.. за откриване на процедура за 

продажба на основание чл.35, ал.3, от ЗОС на недвижим имот – общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 59032.501.627 по КККР на с. Първенец, 

община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с 

чл.35, ал.3 от ЗОС: 

 

1. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се започне 

процедура за продажба на поземлен имот с идентификатор 59032.501.627 (пет, девет, 

нула, три, две, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две, седем) по кадастралната карта и 

кадастрални регистри на село Първенец, община Родопи, област Пловдив, с 

административен адрес: п.к. 4110, село Първенец, община Родопи, област Пловдив, ул. 

„Васил Левски“, одобрени със Заповед № РД-18-86/10.12.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК-гр. София, с площ  на целия имот 348 кв.м. (триста четиридесет и 

осем квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), номер по предходен план: 433, квартал 

66, парцел V, при граници по кадастрален план: ПИ № 59032.501.1211, ПИ № 

59032.501.1504, ПИ № 59032.501.628, ПИ № 59032.501.629, на собственика на законно 

построена в имота жилищна сграда с идентификатор 59032.501.627.1 Гълъб Рангелов 

Стоев, ЕГН: 600204****. 

 2. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив приема и одобрява определената 

пазарна оценка на имота по т. 1 в размер на 3 480,00 лв. (три хиляди четиристотин и 

осемдесет лева). 

 3. Разноските по сделката, включително всички данъци, такси и ДДС, се дължат 

от купувача на имота по т. 1. 

4. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи” да предприеме необходимите действия по провеждане на процедурата и 

сключване на Договор за покупко-продажба с Гълъб Рангелов Стоев, ЕГН: 600204****. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и при следните фактически 

основания: Като се има предвид, че Община „Родопи” е собственик на поземлен имот с 

идентификатор 59032.501.627 (пет, девет, нула, три, две, точка, пет, нула, едно, точка, 

шест, две, седем) по КККР на с.Първенец, община Родопи, област Пловдив, одобрени 

със Заповед № РД-18-86/10.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-гр. София, 

с площ  на целия имот 348 кв.м. (триста четиридесет и осем квадратни метра), трайно 

предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10m), номер по предходен план: 433, квартал 66, парцел V, при граници 

по кадастрален план: ПИ № 59032.501.1211, ПИ № 59032.501.1504, ПИ № 

59032.501.628, ПИ № 59032.501.629, съобразно АЧОС № 4137/11.10.2016 г., вписан с 



Axr J\!94, torrr 157 ua 24.10.2016 r. n CB-rp.fhoBAIrB; Karo ce I4Ma npeaBlra Crauonuue,
Bx.N 94f-586-l/30.01.2017r. ua f:r. apxu, exr Ha O6uxHa ,,Po.uonu" orHocHo roBa, rle

ctulecrB)tsaua xuJrrrrlna crpa.rla B no3eMJIeH l,rMor c l{.ueHruQuxa'rop 59032.501.627 rto
KKKP sa cero flrpneneq, o6uuua Poaour,r, o6aacr fl::onaun e 3ar(oHHo rrocrpoega; Karo ce

lrMa trpeABriA, qe co6crneaur Ha xr{Jrur+{ara crpAqa c r,geurutfuxatop 59032.501.627.1 e

fur6 Panreron Croen, EfH: 600204****; xaro ce r.tMa lpe.rlBlra 3acsreHl,Ie c Bx. Ns 94f-
586-l/13.09.2016 r. or fur6 Pasrelos Croes, c Koero e rrolrcxaxo 3aKyryBaHe Ha

ro3eMJreg r.rMor c HAeHrnr[urarop 59032.501.627 no KKKP Ha ceJlo fltpBeHeq, o6quHa
Po,uonu, o6:racr flJrosauB; xaro ce EMa rrpeaBrra, rre 3a ropeoflEcaHr, [Mor, flpeaMer Ha

pa3rropear{TenHara caenK4 e [3rorBeHa rra3apHa oueHKa oT n[ueH3r{paH oueHr{TeJr B pa3Mep

na 3 480,00 re. 6e: AI[C. ,{aarvuara orreHKa 3a cbulu, e B pa3Mep ua I 563,70 rrB.; r(aro ce

uMa npeABr.rA Aoruraasa 3arucKa c Bx.J',lb 94f-586-1127 .3.2017r.3a orKpuBaHe Ha npoqeaypa
ea npoaax6a Ha ocHoBaHHe q;r.35, a,r.3, or 3OC Ha HeaBuxlIM HMor - o6ulurcra
co6craeuocr, flpeacraBnrBarrl [o3eMJreH urrlor c u4enrut[nxatop 59032.501.627 no KKKP na
c. flrpneueq, obrurlHa PoAonn, o6racr flnog.qus.

Hacrocuoro perxeHr.re e flp]rero Ha 3aceAanue sa O6uuucxu cr,ger .,Po.(onu" - o6lacr
flnosAua, rpoBeaeHo sa 29.05.20 17 r., flporoxo:r Ne 1 0 1 29.05.20 17 r.,

C)6qxxcxx cbBerrrf,ur n O6C Poaonn: 29
Ilpncrcrna.nn na r.nacynanero: 17
7a-17
Ilporun - 0
Bugrpxa.nn ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII,IHCKII CbBET,,POAO

tB.

TIPOTOKOJIqIIK HA
OEIIIIIHCKII CbBET,,PO!O[I{'':

li I

W
/Kp_. Aranacoea/



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 94И-748-1/10.05.2017г. за учредяване право на 

ползване за устройване на постоянен пчелин върху 3331 кв.м. представляващи част от 

общински имот № 033003 по КВС на местност „Отоманица“, с. Храбрино, община 

Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.53, 

ал.3, т.6 от НПУРОИ на Общински съвет „Родопи”, във  връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 

от Закона за пчеларството: 

1.Общински съвет „Родопи”-област Пловдив дава съгласие да се учреди право 

на ползване за устройване на постоянен пчелин на Илиян Атанасов Лазаров, върху 3331 

/три хиляди триста тридесет и един/ кв.м., представляващи част от недвижим имот № 

033003 (нула, три, три, нула, нула, три) по КВС на местност „Отоманица“, с. Храбрино, 

община „Родопи“, НТП: „Залесена територия”, целият с площ от 93,750 дка, съгласно 

представената към преписката скица-предложение, неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Общински съвет „Родопи” – област Пловдив учредява правото на ползване на 

имота по т. 1, за срок от 10 (десет) години, срещу годишна вноска за право на ползване 

за пчелин в размер на 133,00лв.(сто тридесет и три лева). 

3. Общински съвет „Родопи”-област Пловдив възлага на Кмета на община 

„Родопи”-област Пловдив да предприеме всички необходими действия за издаване на 

заповед по реда на чл.39, ал.6 от ЗОС и сключване на договор за учредяване право на 

ползване с Илиян Атанасов Лазаров, ЕГН: 780216****. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.39, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.53, ал.3, т.6 от НПУРОИ на Общински съвет „Родопи”, във  

връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и при следните фактически 

основания: Като се има предвид Заявление с Вх. № 94И-748-1/12.01.2017г. от Илиян 

Атанасов Лазаров, ЕГН: 780216****, с което е поискано учредяване право на ползване 

за устройване на постоянен пчелин върху 3331 кв.м, представляващи част от общински 

недвижим имот № 033003 по КВС на местност „Отоманица“, с. Храбрино, община 

„Родопи“; като се има предвид, че Илиян Атанасов Лазаров е член на Общинско 

пчеларско сдружение „Акация 1899”-гр. Пловдив, Български пчеларски съюз, съгласно 

членска книжка с № 263; като се има предвид, че е изготвена скица-предложение от 

инж.Светослав Илиев Илиев със ситуирани върху нея 3331 кв.м площ за пчелин-част от 

недвижим имот № 033003 в землището на с.Храбрино; като се има предвид, че за 

недвижим имот № 033003 (нула, три, три, нула, нула, три) по КВС на местност 

„Отоманица“, с.Храбрино, община „Родопи“, НТП: „Залесена територия”, с площ от 

93,750 дка, е съставен Акт за частна общинска собственост № 4286/31.01.2017г., който 

е вписан под № 2828 на 08.02.2017г., Акт № 74, том 6 в СВ-гр.Пловдив; като се има 

предвид, че за определяне цената на правото на ползване за устройване на постоянен 

пчелин върху 3331 кв.м, представляващи част от общински недвижим имот № 033003 



rto KBC Ha MecrHocr ,,Ororr.raruua", c. Xpa6pr,rno, o6ur,rua ,,Po,4onu, HTfl: ,,3a;receua
Tepnroprir", rleJrr{rr c flJrorrl or 93,750 axa e rr3rorBena e(cneprn3a or nuueu3r.rpaH na3apeH

orleHlreJr, r(o{ro e B pa3Mep Ha 133,00m.(cro rpr4aecer r,r rpu:rena); Karo ce r,rMa flpeaBna
Cranosnqe c Hgx. Jt 94Ll-7 48-l/15.03.2017r. or Murena fep:uroea, rn. ertcnepr B oraen
,,fopcrco crorraucrBo u erolorlu", orHocHo Jrt,tncara Ha orpaHr,rqeHr,rc no q1.15 or 3arona ea

flqenapcrBoro; Karo ce nMa [pe.(Br,rA, qe Ha ocHoBaHr,re qr.39, an2 u a*3 or 3OC, srs
Bp63r(a c cr.ll, a,'r.l u ut.2 or 3axosa :a nqeJrapcrBoro, Moxe Ia ce yqpeAr{ npaBo Ha

[oJI3BaHe Ha 3zutBrreJl 6e: rrpr I,rnE r(oH(ypc; (aro ce r,rMa rrpeaBn1 .{oruraana 3arrucKa c
Bx.Ns 94V-748-l/10.05.2017r. 3a frpeA.sB{rHe npaBo Ha non3BaHe ra ycrpoftnane na
rrocrorHeH flqenuH Bbpxy 3331 rs.M, npeAcraBrcBaurr qacr or o6uuncrr arraor Nq 033003
no KBC ua rraectrocr ,,Ororrrannqa", c. Xpa6puHo.

Hacrosrqoro perxeHne e flpr{ero Ha 3aceAaHue Ha O6uluncru crrer,.Poaouu" - o6racr
flrosAras, rpoBeAeHo aa 29.05.2017 r., flpororor No 10129.05.2017 r.,

O6qsncxu cbBertrrruf, s O6C Poaonn: 29
Ilpacrcrsaln na rracyraxero: l8
3a-18
Ilporxn - 0
Brrarpxa,rn ce - 0

TIPEACEAATENCTBAIII HA
OEIIIIIHCKI,I CLBET,,POAO

IB.

TIPOTOKOJIqI,IK HA
OEIIII,IHCKI,I CbBET,,Pq



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 53-38-1/4.04.2017г. за откриване на процедура за 

отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот , 

представляващ помещение с площ 44 кв.м. находящо се в УПИ Х – администрация, 

културни дейности и зеленина от кв. I по регулационния план на с. Оризари, община 

Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.25, чл.57 и сл. от 

НПУРОИ на Община  „Родопи”-област Пловдив: 

 

1. Общински съвет „Родопи”- област Пловдив дава съгласие да се открие 

процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим 

имот, представляващ помещение с площ от 44 /четиридесет и четири/ кв.м, находящ се 

в УПИ Х-администрация, културни дейности и зеленина, от кв.1 по регулационния 

план на с.Оризари, за срок от 3 (три) години и цена за месечен наем в размер на 61,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

лв. (шестдесет и един лева и шестдесет стотинки) без ДДС, съгласно чл.3, ал.1, т.4 от 

Наредбата за базисните (начални) наемни цени на имоти-общинска собственост, 

одобрена с Решение № 164 от  Протокол №10/2013г. на ОбС „Родопи“. 

2. Обектът да се използва за „кафе-аперитив“. 

3. Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена. 

4. Общински съвет „Родопи“ възлага на Кмета на Община „Родопи“ да сключи 

договор за наем при условията на  глава VІІ от Наредбата за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.14, ал.7 и ал.8 от 

ЗОС, във връзка с чл.25, чл.57 и сл. от НПУРОИ на Община  „Родопи”-област Пловдив 

и при следните фактически основания: Като се има предвид Заявление с Вх. № 53-38-

1/12.1.2017г. от Димитър Николов Моллов, в качеството си на управител на ЕТ 

„Димитър Моллов“, с.Оризари, с искане за отдаване под наем на недвижим имот - 

общинска собственост, представляващ помещение с площ от 44 кв.м., находящо се в 

УПИ Х-администрация, културни дейности и зеленина, от кв.1 по регулационния план 

на с.Оризари, за „кафе-аперитив“; като се има предвид, че                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

за УПИ Х-администрация, културни дейности и зеленина, от кв.1 по регулационния 

план на с.Оризари, е съставен Акт за публична общинска собственост с № 

1491/26.05.2004г., който е вписан под № 767, Акт № 84, том 3 в СВ- гр.Пловдив; като се 

има предвид Докладна записка с Вх.№ 53-38-1/4.04.2017г. за откриване на процедура за 

отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 



Hacrosuoro peueHr{e e flprrero Ha 3aceaaHue Ha O6uuncrcu cmer ,,Poaonu" - o6.nacr

fhog,qrs, npoBeaeHo sa 29.05.2017 r., Ilpororon J',lb 10129.05.2017r.,

O6qrxcxn cbBertrEqf, r O6C Poaouu: 29
Ilpncrcrna,rn na r.nacynauero: 18
3a- 18

Ilporna - 0
Brrarpxa.nx ce - 0

NPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,POA

tB.

TIPOTOKOIqI,IK HA
O6IIIIIHCKI{ CBBET,,POAOTI[":



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 53-69-2/4.04.2017г. за откриване на процедура за 

отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот , 

представляващ помещение с площ 24 кв.м. находящо се в УПИ IV – кметство, 

ресторант и спортно-информационен център от кв. 67 по регулационния план на с. 

Брестовица, община Родопи, област Пловдив 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 
На основание чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.25, чл.57 и сл. от 

НПУРОИ на Община “Родопи”-област Пловдив: 

 

1. Общински съвет „Родопи”- област Пловдив дава съгласие да се открие 

процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим 

имот, представляващ помещение с площ от 24 /двадесет и четир/ кв.м., находящ се в 

УПИ ІV-кметство, ресторант и спортно-информационен център, от кв.67 по 

регулационния план                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

на с.Брестовица, за срок от 3 (три) години и цена за месечен наем в размер на 48.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС, съгласно чл.3, ал.1, т.14 от Наредбата за 

базисните (начални) наемни цени на имоти-общинска собственост, одобрена с Решение 

№ 164 от  Протокол №10/2013г. на ОбС „Родопи“. 

2. Обекта да се използва за офис и административно помещение. 

3. Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена. 

4. Общински съвет „Родопи“ възлага на Кмета на Община „Родопи“ да сключи 

договор за наем при условията на  глава VІІ от Наредбата за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество  и съобразно действащото законодателство. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.14, ал.7 и ал.8 от 

ЗОС, във  връзка с чл.25, чл.57 и сл. от   НПУРОИ  на  Община  „Родопи”-област 

Пловдив  и   при   следните фактически  основания: Като се има предвид   Заявление с 

Вх. № 53-69-2/6.3.2017г. от „ТЕЛКИЕВ АГРО“,  с.Златитрап, с   искане за отдаване под 

наем на  недвижим имот - общинска с обственост,  представляващ   помещение с площ 

от 24 кв.м.,  находящо се в УПИ ІV-кметство,   ресторант и   спортно-информационен 

център от кв.67 по   регулационния план   на с. Брестовица, за офис и административно 

помещение; като се има предвид, че                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

за УПИ ІV-кметство, ресторант и спортно-информационен център, от кв.67 по 

регулационния план на с.Брестовица, е съставен Акт за публична общинска 

собственост № 3542-1, който е вписан под № 35331 на 10.12.2013г., Акт № 151, том 98 

в СВ-гр.Пловдив; като се има предвид Докладна записка с Вх.№ 53-69-2/4.04.2017г. за 

откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 



Hactoruloro peueuue e flpllero Ha 3ace.uaH]re na O6uuscru crnet ,,Po4onu" - o6ract
flrorAus, rpoBeaeno sa 29.05.2017r., flpororo:r Ne 10129.05.2017r.,

O6unxcxn cbBernf,rlr n O6C Poaonu: 29
II prc'scroa.ln na r.nacyoanero: 18
3a-18
Ilporun - 0
Brrgr pxa"'ur ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII
OEIIII'IHCKI{ CLBET "PO

IB.

IIPOTOKOJITIIIK HA
OEIIIIIHCKII CbBET,,POAOIIH'':



PEIIIEHI{E }Ii 144

flpnero c flporoxor N l0 or 29.05 .2017r.

Ornocuo: Aox,ra.qHa ganucrca c BxJ\b 9423 -17lll .6.2014r.3a rracrrqno n3MeHeHr-re Ha flYll
m xs.7 uo per)?auuoHHn, nJraH Ha c. Ycruua, o6uluna Po,(onu, o6:ract fl,rosalrn
O6qrscxr craer,Pogonn"

PEIII}I:

Ha ocnonanne q.n.2l, a,r.l, r.ll or 3MCMA, BLB Bpf,3xa c.r.n.134, a*2,r.6 t
tl.62z, a;r'.2, a,n.3 u a*4 or 3YT:

,{ana clr,:racue 3a qacrurrHo r.BMeaeHrre ra fIYII na xr.7 no perynaIIHoHHH, IJIaH Ha

c.Ycruna, Karo or[aaa yIII4 VIII - o3eJreHrBaHe u ce o6pa:yna'r noau YfILI VIII-
o3enerrrBaHe, IX-203, X-203, XI-203, XII-203, XIII-204, XIV-205, XV-205 XVI-204, raxa
KaKTo e floxa3auo c qepBeHrrre, 3eJreHr{Te ratfrnure Jrr{Hu}r, Ha,uflxcll t.t uprx]r Ha cKlrqara-
flpeAroxeHue. O6oco6csar ce HoBu ynautr: ynxua c ocoBl{ to,tror 42a-426-42s u ytmga c
ocoBH Torrxu 81-8la-426, K:tKTo e [o(a3aHo c xat[rnure Jfirlf,tttl v HalnrrcH Ha cKr.rqaTa-

IIpeajroxeHr-re.
MOTIIBII: Hacrosqoro peurenr.re e flpxero Ha ocHoBaHr{e '<r.2l, a!.1, r.1l or 3MCMA,
BbB Bpb3r(a c qn.l34, a*2, r.6 u tsr.624 at2, aa3 u a:r.4 or 3YT n npu cJIeaHI.Ire

Sarru.recxu ocxoBitHur: Karo ce r.rMa [pe,tlBx,tl o6pa:ynaua a.qMHHHcrparIrBHa flpeflrlcKa
ornocHo nucMo Ha Helu Eyuaena - r(Mer Ha c.Ycruu4 c Koero ce ucKa r{3MeHeHrre ua flYfl
zaY V VIII - o:eneucsane, rg.7 rro perynaqfioHen nrau na c.Ycrr,rHa c uen o6parynane na
soru o6rurncxs YflH :a xunurqro 3acrporBane; Karo ce rrMa [peaBHA flpHnoxeHara cxflua-
flpeaJroxeHr.re 3a [crauoro u3MeHeH[e; Karo ce r{Ma rrpe,4Bna flucrrro J\! 9423-
17 ll7 .03 .2014r., c (oero o6qr.rncxu clser ,,Poaonrr" e a:rJr rrpuHrllrrrHo cbrJracre; Karo ce

uMa rrpeaBn,4, rre flpoeKrbr e pa3rJreAaH sa ECYT npu o6qr,rua ,.Poaonu", rofiro e I43pa3[JI

noJloxlrreJrHo craHoBlrlle, o6eru,mupauo s PeueHue Ns 6, c (oero pe[IeHue cKlruara-
npeAnoxeHr.re e npr{era; Karo ce r.rMa npeaB[.[ flpororo:r Ns 9423-17109.05.2014r. sa

Hepgrnn3r,rpaua 3eJIeHr{Ha; r(aro ce nMa npeaBr,r,q Aoxlaana 3anucra c nx.N9423-
17121.3.2016r. sa Kuera ua c.Yc'ruua" c (orro caullicr uspassRa [pHHIILInHoro clr clrJracue
3a npoauD(aB:lHe Ha nporreaypara; Karo ce uMa npeaBx.[ Aox,raasa 3arllrcKa c Bx.]ll! 9423-
17111.6.2014r. 3a qacrnqHo n3MeHeHHe ua flYfl aa xe.7 no perynaql{oHHx, nJIaH Ha

c.Ycruna" o6ruuna Po,uonu.
Hacrorrqoro pe[eHrre e flpuero Ha 3aceaaxue na O6uluucru crrer,,Po4onu" - o6:racT

flrosAlrg, rpoBeaeHo na 29.05.20 17 r., flporoxo:r Np I 0/29.05.20 1 7r.,
O6qsncxr ctBerHrrurr s O6C Poaonu: 29
Ilpncrcrna,ru ua r.racyranero: l8
3a- 18
Ilpornu - 0
Brurpxa.ru ce - 0
TIPEACEAATEJICTBAUI HA
OEIIIIIHCK}I CbBET 

"POtB.
TIPOTOKO",'IqI{K HA
OEIIITIHCKII C6BET,,PO.{OIIH'':



PEIIIEHI{E }I! I45
Ilpr.rero c Ilpororor Ne l0 or 29.05.2017r.

Ornocno: ,{ox.na4na 3arrucra c Bx.Ns 24-44-17119.05.2017r. flucuo c nx.No 24-44-
17123.03.2017r., c rpurroxeuo flucr'.ro, Bx.Jt 24-44-17116.03.2017r. or OC3 ..Poaonu",
Kacaeulo I,IcxaHe Ns I :a ,qasase Ha crrJrac[e or O6uluucxr,r cr,ser-Polonu ga

BB3craHOBsBaHe Ha 3eMeAeJrcKr' 3eM[, 868 Bp]3Ka c $ 27, wr.2, r.l or fl3P ua 3HA ua 3CII33
O6rqnncxu crner,,Po4onu"

PEIII}I:
Ha ocsorasue q.n.21, ar.l, r.8 or 3MCMA, BbB Bp63Ka c $ 27, ut.2, r.1 or flpe4xo4nure u
3aK;rroqr{TeJrHr.r parnopeg6ll Ha 3aKoHa 3a r,r3MeHeHr,re u .(orrbJrHeHue ua 3Cfl33:

.[ara cruacue 3a [penocraBtHe rra 3eMu o'r O6uuHcxr.rs [o3eMJIeH tpon4 ra uuor -
rose or 8,000 axa (oceu 4xa), nropa Kareropfic, H,xo,4rut ce B 3eMnr,rrqero Ha c.Xpa6pr,rHo, B

MecrHocrta ,,Erro nole", rpaxlrqr,rre sa xofiro ca sAenrs$uqupaHu Ha repeHa or
co6crrenuuute, cflope,u xoero ugentu$uqnpannflT uMor nonaaa Brpxy cneAHure IrMorH:
nuor Jtl! 004096 c rlenruSuqupaua ruroul or 0.728 txa,3eM, no qn.l9 or 3CII33 no KBC,
Mecrnocr ,,Krru6onuqa" B 3eMJrnuero ua c. Xpa6pr.ruo; ulror Il! 004118 c u.qenrut|uqr-rpaaa
[Jlorq or 2.156 ax4 3eM, no qn.19 or 3CII33 no KBC, ruecruocr,,Brao noae" B 3eMJrrrurero
ua c. Xpa6puno u xuor Il! 004094 c r.r4euurluuupaaa naorq or 2.143 At<a,3eM, no ql.19 or
3CII33 uo KBC, uecT aocr ,,Krru6oauqa'' 3eMJrr,ruero ua c. Xpa6pr.ruo, :a rofiro uuor e
r3AaAeHo Peruenue Ns 29069/18.08.1992r. sa flK-Ilrpneneq 3a Bb3crarroBrBaHe rrpaBoro Ha
co6crnenocr Ha 3eMH B cBllecrByBauu aJrH Br3craHoBLrMa crapr.r peiurH[ rpaHurrr.r B

3eMnr{uero na c.Xpa6puxo rro 3arBrreHue, Bx.Jlls 69UI or 03.10.1991r. or Tosopa HnaHoga
Kauurasosa 3a Bb3craHoBsBaue flpaBoro na co6crnesocr Ha HacJreAHrrrlr,rr" ,u 146614I[HH
KPbCTEB KAIII,ITAHOB.
MOTIIBII: Hacronuoro peureurre e npriero Ha ocHoBaHrre 'qut.2l, ai.l, r.8 or 3MCMA.
868 Bp63Ka c $ 27, ast.2, r.1 or flpexo4uure u 3aKJrroqlreJrHn pa3flopea6n na 3arosa aa
H3MeHeHrre r{ aoflrJrreHue ua 3CII33 t,r rpu cneaHr.rre t|ar<rrlqecKrl ocHoBaur,rr: flucuo c
ax.Ns 24-44-17123.03.2017r., c rprnoxeHo llucllro, Bx.J',I! 24-44-17116.03.2017r. or OC3
,,Pogonu", Kacaeuo llcraue Ns I sa aarage Ha caDrac]le o'r O6uluncru crner-Pogonu m
Bb3craHoBrBaHe Ha 3eMeaeJrc(n 3eMrr, BaB Bp!3Ka c $ 27, at2, r.1 or fl3P Ha 3l,I,I[ na
3CfI33; Peureuue ua floleuleHa KoMr.rcH, - flrpaeneq Ne 29069/18.08.1992r. aa
Bb3craHoBrBaHe npaBoro Ha co6crseHocr Ha 3eMH B crl.uecrByBaun t,t,ru Br,3craHoBnMn crapH
pearrHu rpaHHur.r B 3eMrrHuero Ha c.Xpa6paxo; Cntyauux Ha r,rMoru no c lt! 004096, Il! 0041 18
r Ne 004094 no KBC ua c. Xpa6pxuo; I,Icxane Ns 555/19.06.2015r. YsocrorepeHrre 3a
HacneaHErIH Np 168/28.09.2015r.; urpa:euo [oJroxr,rreJrHo crztnoBuqe or flK no 3aKoHHocr;
Karo ce rMa npeaaua Aox,raaHa 3anucr<a c Bx.Ng 24-44-17 /19.05.2017r.

O6rqrncrn cbBerrrnqr s O6C Poaonn: 29
Ilpxcrcraa.nn na r.nacynanero: 18
3a-18
Ilporun - 0
Brrgrpxa,ru ce - 0 i
rID['ITT'D II  'r'E TITI'NI! A III LI ATIPENCEAATEJICTBAIII HA
OEIIIHHCKII CbBET .POAO

/B. Xaaxnese/
NPOTOKOJIqTIK HA
OBIIII,IHCKII C6BET,,POIOIIH'':



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 146 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ ОбС-94П-266-3/16.05.2017г. за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на община „Родопи“ в тежко здравословно и 

финансово положение. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.19, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Милко 

Рангелов Ламбов, с ЕГН 610403****, жител на с. Брестовица, община Родопи ул. 

„Найден Геров“ №14; 

2. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Адиле 

Османова Барбова, с ЕГН 491009****, жител на с. Устина, община Родопи ул. 

„Бела Пеева“ №27; 

3. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 100 (сто) лева на Иванка 

Василева Анастасова, с ЕГН 511208****, жител на с. Ягодово, община Родопи 

ул. „Баба Тонка“ №21; 

4. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 (триста) лева на Диана 

Димитрова Попова, с ЕГН 650322****, жител на с. Маркова, община Родопи ул. 

„Орхидея №9; 

5. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева на 

Любка Иванова Конова, с ЕГН 6910016097,жител на с. Брестник, община 

Родопи ул. „Антим І“ № 5; 

6. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на 

Александър Янков Шопов, с ЕГН 670306****, жител на с. Устина, община 

Родопи ул. „Петър Ченгелов“ №11; 

7. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Леман 

Асан Чиракова, с ЕГН 660611****, жител на с. Първенец, община Родопи ул. 

„Синчец“ №9; 

8. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Ася 

Рангелова Каменова, с ЕГН 600211****, жител на с. Първенец, община Родопи 

ул. „Кокиче“ №6; 

9. Възлага на Кмета на община „Родопи“ изпълнение по настоящото решение. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.19, във 

връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и при следните фактически основания: Като се имат 

предвид Писмо с вх.№ 10-02-41/16.03.2017г. от кмета на с. Брестник; Докладна записка 

с вх.№ ОбС-10-07-23/16.03.2017г. с. Устина; Докладна записка с вх.№ 10-01-

121/5.12.2016г. от кмета на с. Ягодово; Становище с вх.№ ОбС-94Д-732-1/28.3.2017г. от 

кмета на с. Марково; Становище с вх.№ 94Л-288-1/28.03.2017г. от кмета на с. Брестник; 

Докладна записка с вх.№ 10-07-31/5.04.2017г. от кмета на с. Устина; Докладна записка 

с вх.№ 10-15-2/7.4.2017г. от кмета на с. Първенец;  Докладна записка с вх.№ 10-15-



29/17,4,2017r. or KMera ua c. flrpneneq; Karo ce uMa npeaBu.q, qe ropelocoqeauTe
AoKyMeHTn ca pa3rneAaHn or flocrorHEara KoMr{c[, IIo couurrJrHa [on[THKa; (aro ce uMa
rperBu,rr AouaaHa 3arrxc(a c Bx.Ns O6C-94n-266-3/16.05.2017r. 3a orrycKaue Ha

eaHoKparHa Qunancona floMorrl Ha xr-rreJrr{ Ha o6ulrna ,,Po,qonu" B Tex(o 3apaBocJroBHo r,r

tpr-traHcono loJroxeHae.

Hacronqoro pemeHr{e e lpr{ero Ha 3aceaaHue na O6rqrncrcr crser,,Poaonu" - o6lacr
flnorAur, rpoBeaeHo sa 29.05.2017r., flporoxo.n Ne 10/29.05.2017 r.,

O6qnxcxn cbBerHsug r O6C Poaonx: 29
lpncrcrnaau ua r.nacynauero: 18
3a- 18
Ilporua - 0
Brr4rpxa.nn ce - 0

IIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII{HCKI{ CbBET 

"POAOIB.

TIPOTOKOJIIII,IK HA
oEUIItHCKI,| CIBET,,PO

)
JNlr I ll

i).l,l{y



PEIIIEHITE.Il! I47

llpuero c flporoxor JS 10 or 29.05.2017r.

Oruocuo: Aoua.qra 3anHcKa c Bx.Ns O6C-94B-4/19.05.2017I za orpeaenrHe Ha

Br3garpax.qeH[gro na o6quncrure clBerHlrulr e O6uugcrr ctgeT ,,Poaonu" - o6racr
ffuosaus sa nreceu Lraft 2017r.

O6qrucxr cuer ,Pogoutr*
PEIIIH:

Ha ocnoganne q.n.34, a.n.l, nrp.2, rrn BpLrKa c w.34, a*2,'r.2 or 3MCMA:

l. Onpeae;u o6rqnr paruep Ha Bt3Harpari(aenr,rero Ha o6ur,rncxu crBerHHX or
O6ruuncru clser ,,Poaonrr" :a rrai 2017r., s pa3Mep Ha 70 sa cro or cpeanata 6pyrua
pa6onra ranlara Ra o6unncrara a,u!{I{Hr,rcrpau[, 3a crorBerHl{x Meceq.

2. Brsnara Ha KMqra na O6uluna Poaonu nurmrenlrEro no r.l.

MOTHBII: Hacrosqoro perneHne e flprrero Ha ocnoBaH[e q,'r.34, ar.l, n:p.2, nrn
Bp63Ka c qn.34, ur.2, r.2 or 3MCMA r,r Karo ce r.rMar apeABli.u rlarruvecxr,rre ocHoBaur{r,
Ir3rroxeHu e Aouraaxa 3anrrcKa c Bx.JS O6C-948-4119.05.2017r za orpeaeJrrHe rra

Bb3Harpax.qennEro na o6uuncKlre cbBernulu g O6rqancru crsET ,,PoAon[" - o6aacr
fbrosAr.rs 3a Meceq uait 2017r.

Hacrocqoro pemenlre e nprrero Ha 3ace.qanue ua O6Irtuncxr,r crner ,,Po4ouu" - o6racr
fLrosArs, rpoBe.ueno sa 29.05.2017r., flporoxor J,,lil 10/29.05.2017r.,

O6qnucru cbBernf,q[ s 06C Poaoun: 29
Ilpncrcrra.nr na r.nacyranero: l8
3a-18
Ilporun - 0
Brrgrpxa.nn ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,POAO

IIPOTOKOJ'II{I'IK HA

tB.

OEIIIIIHCKI,T CLBET



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 148 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9423-639/5.05.2017г. относно Решение № 80 от 

20.01.2017 г., постановено по адм. дело № 1990 по описа на  Административен съд – 

Пловдив  за 2016 г., VІІІ състав, касаещо преписка по заявление с вх. № 9423-

639/24.11.2014 г. за частично изменение на ПУП-ПРЗ по регулационния план на с. 

Дедово, курорт Равнища. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

              На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ 

и  чл.14, ал.4 от ЗУТ Общински съвет „Родопи” реши: 

1. Общински съвет „Родопи” ОТКАЗВА да одобри проект за частично 

изменение на ПУП /ПРЗ/ за част от кв.3 и кв.5 от рег.план на с. Дедово, Община 

„Родопи“, Област Пловдив, курорт „Равнища”, съгласно предложения със заявление с 

вх. № 9424-203/31.8.2015 г. проект за ЧИ на ПУП, с който е предвидено следното:  

в квартал 3 – отпадат УПИ ІІ-5 и ІІІ-8 и се образуват нови  УПИ:  ІІ-5, VІ-5,11 и 

ІІІ-8 по червените, сини и зелени линии, надписи и зачертаване; 

в квартал 5 – отпадат УПИ: ІІІ-9 и ІV-10 и се образуват нови УПИ: ІІІ-9 и ІV-10 

по червените, сини и зелени линии, надписи и зачертаване, и отпадане на част от улица 

с осови точки 14-11 и се проектират нови задънени улици с осови точки 11-11а и 14-14а 

по кафявото зачертаване и надписи. 

Неразделна част от решението е графичната част на проекта за ПУП /ПРЗ/.  

 2. Решението подлежи на оспорване пред Административен съд-гр.Пловдив в 

14-дневен срок от обнародването му в ДВ, чрез Общински съвет „Родопи“. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.14, ал.4 от ЗУТ и като се имат предвид 

следните фактически основания: Като се има предвид административна преписка, 

образувана по повод Заявление, Вх.№ 9423-639/24.11.2014г. от Магдалена Георгиева 

Петкова; като се има предвид Решение № 80/20.01.2017г., постановено по адм. дело № 

1990 по описа на  Адм. съд – Пловдив за 2016 г., VІІІ с.; като се има предвид 

разрешение за проектиране, обективирано в Заповед № 197/05.03.2015г. на Кмета на 

Община „Родопи”; като се има предвид Заявление, Вх.№ 9424-203/31.8.2015г. от 

Магдалена Георгиева Петкова, с което е входиран в Община „Родопи“ проект за ЧИ на 

ПУП за част от кв.3 и част от кв.5 на с. ДЕДОВО, Община „Родопи“, област Пловдив, 

курорт „Равнища”; като се има предвид Решение № 56 на ОЕСУТ при Община 

„Родопи”, взето с протокол № 11/11.9.2015г.; като се имат предвид постъпили 

възражения с входящи номера №№ 9424-203/16.11.2015г., № 9424-203/16.11.2015г., № 

9424-203/17.11.2015г., № 9424-203/17.11.2015г., № 9424-203/17.11.2015г., № 9424-

203/17.11.2015г., № 9424-203/19.11.2015г., № 9424-203/04.01.2016г., № 9424-

203/12.01.2016г., № 9424-639/18.12.2015г.; като се има предвид, че във връзка с 

горепосочените възражения и становището на ОЕСУТ, обективирано в решение № 65 

на ОЕСУТ, взето с протокол № 1/27.01.2016г., комисия, назначена със Заповед № 



153/18.02.2016r., e r.r3Brpruna rpoBepl(a Ha Mflcro (flpororon or 25.02.2016r.), rpI'I Koero
e ycrzruoBeHo, rre ynf,qa c ocoBtr ro.rxn l1-14 Mexay xs.3 u rs.5 no per. [naH ua c.AeAoso,
rypopr ,,Paanuqa", e eauscreenxsr Bb3MoxeE aocrbll ao npf,nexaqrrre fi YIIII; xaro
ce xMa flpeaBx.q, qe OECYT c perreHue Ns 31, n:eto c npororon Ns 2 or 11.03.2016r., e
yBaxnn Bb3piDr(errz.flTa e flpeaJrox[n Ha 3arBHTeJL Aa BHece HoB npoem, rofiro 4a ne
3acrra ynuqa c ocoBlr rovxr 11-14; Karo ce ItMa npeABlr,u Moa6a, Bx.Np 9423-
639112.4.2016r.; Karo ce r{Ma rpeaBr{.q Peurenue J\b 28 na OECYT, n:ero c flpororoa Jt 3 or
20.04.2016r., c Koero e x3pa3rrJr craHoBr,r[Ie, qe rrpH eBeHTyarHo oao6pssaHe Ha raxa
BHeceHur flpoeKr ue ce Hapyuu pa:nopea6ara ua v.n. 14, ur. 4 or 3YT, npx Koero roJIrMa
qacr or flprrexaulr,rre uMorr,r rqe ocrauar 6e: aocrr,n, Karo caueBpeMeHuo e npe.rlJloxeHo

.qa ce r-r3Aa.qe 3arroBea 3a or(a3 sarll.I ua IIYII; xaro ce I,IMa [pe,(BI,IA pa:nope46ara ua.u.14,
a;r.4 or 3YT, cr,rJracHo Kocro ,, Vpezynupanume no3etvtteHu uvomu uuom sad'btDrumeJtuo
tu4e (uzxod) K't tt yn 4a, KbM nbm utu no u3tatuoqeHue tib-u awu a napK. ": I(aro ce HMa

rrpeABr.rA 3anosea Np 637128.06.2016r. na Kuera na O6utuHa ,,Poaonu" 3a orKa3 3a

o4o6prnane Ha flpoeKra :a III,I xa flYll; raro ce t,tMa IIpeaBIra, qe 3anonea J,.l!

637128.06.2016r. na Kugra na O6uura ..Po,qonu" e orMeHeHa c PerueHue Ns

80/20 .01 .2017 r ., rocrauoBeuo tro a,{M.,4eno N 1990/2016r. flo orrxca na A,auunucrparueeu
caA - flJrosAnn, VIIIc.; xaro ce nMa rpeABr-r,q Aouq{na:anucxa, Bx.l'l!9423-63915.05.2017r.
orgocHo Peuesue Ne 80 or 20.01.2017r., flocraHoBeHo rro a,ry\r. neno },{b 1990/2016r. no
onrrca Ha A.$runr,rcrparuneH cra - fLros.uun, VIIIc., Kacaeqo npeflucKa no 3a.rueuue, Bx.
Ng 9423_639/24.11.2014r.3a rracrrrtHo r.r3MeHeHr.re sa IIYII-IIP3 ro perynaqnoHHr.r, rrraH Ha

c. AeAoeo, rypopr ,,Pannurqa".

Hacrocuoro pe[reHlre e flpt,tero Ha 3aceaauue ua O6uluncxu crser,,Poaonu" - o6rac'r
fLnonAlrs, rpoBe/reHo sa 29.05.2017r., flpororor },M0/29.05.2017r.,

O6unscxx cLBertrf,q[ a 06C Poaonx: 29
Ilpucrcraa.nn na r.nacysanero: l8
3a-18
Ilpornr - 0
Br,rgrpxanr ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII,IHCKII CbBET,,POAO

/B. Xaaxnena/

TIPOTOKOJIIII,IK HA
OBIIII,IHCKH C}BET



OEIIIIIHCKTI CbBET ''P O.II O II II'' . OEJIACT fI JI O B,II TI B

PEIIIEIIIIE.Il! I49

flpuero c flporoxor Nl 10 or 29 .05.2017r.

Ornocno: .(or.raana 3anucra c Bx.Ns 9405-1110.5.2017r.sa r.r3MeHeHr.re Ha rrJraHa Ha

uonoo6pasyeauure r,rMorr, /IIHW c, Jlx.nrooo, u. ,rKoftororo' ra nonoobpa:ynaH uMor
i1i54.71- o6ntnncra co6crnenocr rro 3:urBJreHrre sx. .M405-U27.03.2017roa. or Eun.n
Kocraannos IIas,'ros

O6qnncxn crrer,Po4onn"
PEIIIII:

Ha ocnosau[e v.n.21, ar.l, r.1l or 3MCMA, or.r npr:xa c $ 4x, a,r.8, r.5 or
II3P na 3CII33:

,{ana csr:racue 3a u3MerreHr,re Ha [JraHa na nonoo6pa:yganure uuoru /flHI4/
c.JI[nKoBo, MecrHocr,rKofioBoro", orHocHo rElror Jilt 54.71-o6qnucxa co6croeuocr,
(aTo:

o Ornaaa uuor :

- .l\l! 54.71 - n.rroq 2606u2, 3arrlrcaH na O6rquHa ,,Po4oulr", crr.racuo pernenue No 897
or flpororol Jtl! 451 08.04.2011r. na O6C-Poaonu

o O6parynar ce HoBI{ IrMorIr :

- ]lb 54,97- rl.rroa_2024v,2, 3arrrcaH Ha O6uuHa ,,PoAonrr"
- Nc 54.98- n.nou 582rr2 , 3alr,rcaH Ha O6qr,rHa ,,PogonrE", clr,racuo flpeacraBeH[, fipoerr

3a r.r3MeHeHr.re sa fIHII na ocsoBaHr.re S4x ar.8 r.5 or II3P ua 3CII33.
MOTIIBII: Hacrosrroro perrreurre e flprrero Ha ocHoBaHue ut.2l, at.l, r.11 or

3MCMA, BBB BpB3Ka c $ 4x, a,r.8, r.5 or II3P ra 3CII33 u Karo ce r.rMar rrpeaBr..{

cJreAHrrre tfaxruvecru ocHoBarrur: Karo ce rrMa flpe,uBr,ra Aouaana 3arrucKa c Bx.]'{! 9405-
1110.5.2017r. 3a r,r3MeueHr,re Ha flraHa na noeoo6pa.:yBaHr,rre r.rMorrl /IIHW c.Jlu:rxono,
u.,,Koftonoro" :a uonoo6pa:ynau uMor l,,ls 54.71-o6q[Hcxa co6crseHocr, rro 3arB]reHr,re Bx.
.Ns 9405-U27 .03 .2017 rol. or Errrr.ur Kocraalruos flauor; Karo ce EMa rpeaBr.ra u:pa6oreu
npoexr :a LI:ueHeHr.re Ha [JraHa Ha HoBoo6pa3yBaHrrre r4Morr,r /TIHLI/ oruocno urlror .l\& 54.71,
M.rrKo[oBoro" no IIHII na c.Jln.mono., nplrer c Peurenae }.lb 3 or flpororon J\b

2/24.03.2017r. Ha KoMrrcr4r, Ha3gaqeHa crc 3arose,a Np 107 /15.02.2011r. na Kuera ua
O6rquna,,Poaona"-fllonaar.
Hac:rosrqoro perrreHr,re e flpprero Ha 3aceAaurre na O6uluncxu crrer ,,Pogonu" - o6racr
fl:ronAus, rpoBeaeHo sa 29.05.20 1 7 r., flporoxo:r J\b 1 0 I 29.05.20 17 r.,
O6rqrncrn cbBerunrltr s O6C Poaon[: 29
Ilpncrcrna,rx Ra r"racynanero: l7
3a- 17
Ilporur - 0
Bs:4rpxalrn ce - 0

NPEACEAATENCTBAIII
OEIIII{HCKI,I C6BET

TIPOTOKOJIqUK HA
OEIIITIHCKI,I CbBET,,POA

tB.



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 150 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-56/02.05.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-56/04.04.2017 

г. от  Костадин Стоянов Джамбов, за имот № 012058, местност „Мерите-2” от картата 

на възстановената собственост на с. Златитрап, община „Родопи” представляващ 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

      1. На основание чл.21, ал1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

      2.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, техническо задание и заявление вх.№ 9424-56/04.04.2017 г., Общински 

съвет „Родопи” – Пловдив 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

      Да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и ПП, съгласно 

чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ при спазване на чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ППЗОЗЗ на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот № 012058, местност „Мерите-2“ от картата 

на възстановената собственост на с.Златитрап, за обекти „Обществено обслужваща 

дейност – автосервиз“, „Жилищно застрояване”, улица тупик, транспортен 

достъп, трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на поземлен имот № 

012058, местност „Мерите-2”, от картата на възстановената собственост на 

с.Златитрап, общ.„Родопи”, от земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в урегулирани 

поземлени имоти за застрояване, като се предвижда предназначението им да бъде за 

„Обществено обслужваща дейност- автосервиз“, „Жилищно застрояване”, улица 

тупик. 
       Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове изм. и доп. в ДВ бр.22/11.03.2014г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04г. на 

МРРБ. Проекта да отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в 

ДВ бр.39/2011г. 

      Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.               

      Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 



flpoerrlr ure flocnyxu npe4 Kouucurra no'rrr.17 or 3033 3a ]'rBbpx.{aBalre nJro raaxa
n TpaceTa 3a [poe(TEpaHe 3a [poMrHa Ha flpe,4Ha3HaqeHl{eTo Ha 3eMrTa 3a He3eMeaeJrc(I4

Hyxar.r.
flpentcrara 4a ce KoMnJreKToBa c reo,qe3rrqec(o 3acHeMaHe, aKTyanHIr crltua u cvrya\vLt

Ha r4Mora n rpaucloprHo KoMyH[(auloHHa cxeMa-rlr'rHa qacr, ctrnacyBaHa c OflY IE KAT-
flroe.ufls. C unan cxelaure 3a Mpexr,rre Ir csopbxenllrra Ha rexHlrqecrara un$pacrpyrrypa
,qa ce olpeAeJrsT cepBI.ITyrHI,ITe LIM IrBI{UII.

B npoexra ga ce orpa:rr Yflll c [poMeHeHo npe,qHa3HaqeHlre (oHTaKrHI'I c IrMora.

Horoo6pasynanarc YnLl Aa ca c pa3Mepx, orroBaprull na q1.19 an.1 r.4 or 3YT. .{a ce

rrpeAcraBrr rpacupoBbrrH[ aauHr,r ]r nrol1ll ua nonoo6pa-ryeasure Y[II4.
flpoexmr fIYfI-flP3 aa ce npeAcraBlr rtn qu<[pon nua na CD.
flpoexmr aa ce zapa6oru npr cla3BaHe na.u.60 or 3YT. Marua6 1:1000.

3. .(aoa flpeaBaptrTenHo cbrJrac[e 3a rlpoBexraHe Ha rpacera Ha rexHl,IqecKara

au$pacrpyrcryp4 (olrro [peMLIHaBar rro IrMorr,I ny6:ruuna o6ruuncra co6crseHocr c HTfl:
loJIcKIr, BeAOMCTBeH, TOpCKLI, MeCTeH Irr,T I,r OTBOAHI4TeJIHI.I I{ HaIOXTeJIHI,I KaHaJIIl, CIIJIaCHO

w.21, acr.2 or 3033 flpu crrzBBaHe IBxcKBaHI,Irra Ha ,rJ1.29 or 3033 u qn.30, a,r.3 or
IIII3O33.

Pemenuero aa ce cro6qn rra 3arrlrrepecyBarr[Te Jr[qa vpe: o6er.ireHne locraBelro
Ea orrpeaeneHlre 3a roBa Mecra B crpaAara na o6qnsara u ce ny6.nuxyoa Ha rrHTepner

crparr[rlara na o6qnsara tr B eArrx Mecren BecrHnK /na ocxosaxre wt.1246, at.2 or
3vT/.

MOTI{B}I: Hacro.f,rqoTo pelxeHlre e npxero Ha ocHoBaHLIe q:r.21, all, r.1l or 3MCMA;
,il.1246, ur.l u .q.tr.1244 a.n.l u a,r.5 or 3YT, rpu crzBBaHe ua u:r.28, al.2 or fIfI3O33, u npu
cJreaHr,rre rfaxruvecxra ocHoBaHHr: Karo ce LIMa npeaBLIA 3arueuue, Bx.Jt 9424-
56104.04.2017r. or KoctaAun CrocHos .{2rar'a6on orHocuo urrlor }{b 012058, rrl.,,Mepure-2"
or KBC ua c.3larr,rrpan, o6rquua ,.Po,{ou", flpeacraBJrrBiurl 3eMe.4eJIcKa 3eMr, 3a

flpoqe.4ypa 3a [poMrHa Ha npeaHanHaqeHllero; Karo ce IrMar npeABI4A IIpI4]IoxeHI4Te KT'M

3arr.nenue, Bx.Ns 9424-56 /04.04.2017r. aoIqMeHrLI, B r.q. cKlrua-rpeanoxeHl4e Ir

TexH[qecxo 3aAaHrre; (aro ce LIMa flpeaBl{a Aoxra,qHa 3arIEcKa, Bx.Ns 9424-56/02.05.2017 r.
3a rr3.4aBaue Ha pa3perrreurre sa u:pa6oreane Ha flpoeKr sa IIYI-IIP3 u flfl clr.nauro
3iurBrreur-re, Bx.N 9424-5610 4.04.201 7 r. or Kocraaun Croauon,{xarra6or.

Hac,oqrqoro perneu[e e flprrero Ha 3aceaaHl]e na O6uuncru crger ,.PoAonu" - o6racr
flron4un, npoBe.qeHo sa 29.05.2017 r., flpororor J',1! 10129.05.2017r.,

06quncru crBerH[qr! n O6C Poaonu: 29

Ilpncrcrra.nu na r.nacynanero: 17

3t-17
Ilporun - 0
Brrgrpxarn ce - 0

IIPEACEAATEJICTBAIII
OEIIIIIHCKI,I CbBET

IIPOTOKOJIqIIK HA
OEIII}IHCKI,I CbBET,,POA

IB.

/Kp.A



06ulllxcxr,r cuaer 061[UIHA "POAOflU"

0[05PEHp^g;
PeueHue Ne.............{-C..U.

llporoxon n, .,,1,0 ... C0,ff1,V,.

TEXH H KO-UKOHOM I{rtECKO 3AAAHT{E

oTHOCHO: IIPOEKT 3A nOAPOEEH yCTPOTCTBEH IJIAH HA nO3EMJTEH I,|MOT Ne 012058,
MECTHOCT "MEPI,ITE.2" IIO KBC HA CE/IO 3JIATI{TPAN, OEIIII,IHA POAOTIH

YACT: IIJIAH 3A PETyJIAII,Ifl tt 3ACTPOflBAHE

BbilIUKATEJI: KOCTMI,IH CTOfl HOB Ip(AMEOB, EIH 8505094561

vpes Creaa ATaHacoaa Pycena - c'brJracHo lltaHouor.quo Ne 698/
28.O3.2OL7 r.ua Horapuyc c per. Ns 461 ua Horapua.nuaTa KaMapa

I. IIPEAMET H qEN

Hacronuloro rexHHKo-HKoHoMuqecKo 3aAaHlte e t,t3rorBeHo B'[,8 Bp'b3Ka c
npoeKTr4paHe na [Iogpo6eu ycrpofic'raeu [JraH Ha nO3EM./IEH I{MOT Ne 012058,
MecrHocr ,,MEPHTE - 2" to KBC Ha cero 3JIATHTPAII, o6qHHa POAOIIH 3a npoMqHa
npeAHa3HaqeHaero Ha 3eMeAercKa 3eMfl 3a He3eMeAeJrcKr.r HfxAr{ no peAa Ha 3O33 r,r

IlII3033.
3aAasue'ro e uspa6oreHo c'buracHo \1.124, al.7 u .ur.l25 or 3YT l.l c'bA'bpxa

H3HcKBaHr,rs orHocHo reprTopaanHus o6xsar, ycrpoficrnoro Ha repllTopflqra H

a3HCKBaHHS npI,l npoeKTr{paHeTo.
Co6c'rseHHx Ha rMora e KOCTAAIiH CTOflHOB AXAMEOB, c'brJracHo rrpHnoxeHfls

HOTapHaJIeH aKT.

I{erra Ha npoeKTa, npeAMer Ha 3aAaHuero e Aa ce c'b3AaAar ycrpoficTeeHu
yc.noBnfl 3a ocblqecTBfBaHe Ha HHBecT[qHoHHoTo HaMepeHHe Ha B'],3JlOXATeJlfl 3a
r3rpaxAaHe ua OEIIIECTBEHO OEC.Iy)KBAIIIA AEfrHOCT - ABTOCEPBH3 u
XHnI{IIIHO 3ACTPOfl BAHE, cto6paseuo c 4efic'reauln're HopMarr.rBHr.r H3HcKBaHHl.

II. MECTOnOJTOXEHL|E, OEXBAT H rPAHI{Il}t

llpoeKruaTa TepHTopHfl rrpeAcTaBJrrrBa IIO3EMJIEH I,iMOT Ns 012058, MecTHocT
,,MEPHTE - 2" flo KBC Ha ceno 3JIATHTPAI, o6qaHa POAOnH c nrrorq or 3 099 KB.M.
Tpaucnopruoro o6cayxnaHe Ha [Mora ce oc'brqecrBrBa or noJrcKlt rI'r,T c Ne Ol2l01^,
pa3flonoxeH Ha ceBep oT HMoTa.

Huorrr rpaHHqH or H3ToK - c IIH Ne 012059, or 3alaA - c nt{ Ne 012001, or ceBep -

c norrcKr.f n'br Ne 012101 H Ha nr - c ynH Ns l- Ol2O49 /Illl OL?O7S /.

III. HHOOPMAqI{OHHA 6A3A

lI pr.r rsrornnue Ha npoeKTa aa no4po6en yc'r'pofic'rneu [JraH - n.rraH 3a peryraqxs
l{ 3acTpoflBaHe cneABa Aa ce noJl3BaT cJIeAHr4Te a3xoAHH TOqKrr:

) Kaprara Ha B'b3craHoBeHara co6c'reeHocr r,r perprctbp Ha co6craeHNqrare
K'bM Her sa c.3aaT urpan, o6uluua Po4onu;

F Hacroa uloro rexH HKo-t4 KoHoMHqecKo 3aAaH r{e;
D Crarya4raoneH nJraH M 1:5 000 u 1:10 000 o'r KBC sa c. 3aarutpan;
F Crr.rqa Ha [Mora;
F flaHnr.r 3a [poqeAHpaHr{ npenhcKH sa I]Y[-IIP3 Ha c'bceAHH 14MorH;



) ArryaaHu AaHHn 3a c'brrlecrByBaulara [HxeHepHa uuQpacrpyrrypa;

IV. I,I3I,IC KBAHI{fl KbM TIPOEKTHOTO PEIIIEHI{E

llpoerruoro peureHr4e Moxe Aa 6s4e uarorneno B'6pxy aKTya.[Ha ocHoBa or nJraHa
s M 1:1000 npli crra3BaHe Ha cJreAHr.{Te H3[cKBaHlrs:

) C npoermrnn ycTpoficreeH pexfiM Ha pa3rnexnaHara repuTopufl Aa ce

oTqeTe MecTonoJloxeHlreTo v Aa ce oTpa3flT KoHTaKTHl,rTe Tepr.tTopr.ru c
TqxHoTo rIpeAHa3HaqeHue;

) fla ce KoHKperH3r4pa BaAa Ha ycrpoficrnenara 3oHa u yctpoftc'rseu u're
TIOKA3ATCNI{;

) [Ipoerrrr Aa ce oKoM[neKToBa c'6c cxeMr.r Ha I{HxeHepHaTa
r.rHQpacrpyrrypa - ereKTpocna64nnaue, BoAocHa6Afl BaHe, KaHaJrlr3aqr.tfl,
Karo ce 4a4e uafi-qeaecuo6paauo'ro petrleHHe B c'borBercrBHe cl,c
c'b[IecTByBauloTo IIoJIoxeHI{e t,| TexHr,IqecK[Te cTaHoBHI{a Ha

c'boTBeTH14Te ApyxecTBa;
) [pr,r n:pa6o'reaHe Ha npoeKTa Aa ce cna3aar t,t3acKBaHr.rrrra Ha

4eficT ear4ara HopMarHBHa ypeg6a - 3aros 3a ycrpofic'rno Ha

TepriropHrrra, Hape46a Nq 7 aa [Ipasnaara t,r HopMarr.rBr,rre 3a ycrpofic'rso
Ha orAeJrHHTe BHAoBe reptaTopr4H n ycrpoficrneuv 3oHu, Hape46a No B sa
o6eua lr c'bA'bpxaH[ero ua ycrpoficrBeHHTe cxeMa t,t [JraHoBe;

) fipu uapa6oraaue sa IIYI-IIP3 Aa ce crra3Bar t,t3t,tcKBaHt,trra sa,tt.32,
att..2 f pazget IV / or 3YT;

V. NPOEKTHI,T MATEPI,IAJIH

llpoerrur 4a ce lr3rorBu n M 1:1000 B cneAHr,rre qacru:
) Onopno - cpaBHr4TeJreH nJraH e M 1:1000 c orpa3eHr.r eJreMeHTHTe Ha

c'bulecrByBarqara yJrIqHa r.,rpexa, nuQpacrpyKTypa, 3acrporrBaHe;
) ll.nar 3a peryJrarlnfl;
) [Iaau 3a 3acrporBaHe;
F [I.naH - cxeM[ Ha HHxeHepHara unQpacrpyrrypa;
) feo4e:usecKo3acHeMaHe;
) TpacnponrqHH AaHHH ua aonoo6paaysaHHre YIII4;
F O6gcsureaHa 3arrucKa;

Brgroxare.r:
Cmeaa Amauacoea Pyceea

nT,JtHorto14HuK



06ulntcxn curer 0EU-[!|HA " P0A0nn"

OIO6PEHO C:

Peuerue Nr..........1-q!.....

ll poro ron Ne..,.{0....., t.g.. 
p!.,.!.}-,.

TEXHI{TIECKO 3MAHI{E

OTHOCHO: TIPOEKT 34, TIOAPOEEH YCTPOfrCTBEH IIIIAH HA TII4

004039 llO KBC HA c.BPAHI4IIOJIE, MECTHOCT "KA3AqKA", OEII-(HHA
POAOTIH

V,!CT: IIJIAH 3,A. PE|yJLAUIL I,I 3ACTPO-flBAHE, rpacera sa rexnuqecra
uu$pacrpyxrypa I{ TpaHcnopreH Aocrbr rpe3 LrMorI{ 040189,040190- no.ncrn

[6T]rrqa n rr,aor 000004 nr,r IV x.nac o6ul.co6crresocr

Bb3IIOililITEJI: "MAPBEJI AKTI4B" OOA
c yrIpaBIrreJI Cre$xa Xptcroaa Mapuuoaa

I. IlpeAnrer u qea
Hacroguloro rexHl,Iqecro 3aaaHr.re e I'I3rorBeHo BbB Bpt3I<a c npoeKn4paHe Ha

flogpo6eH ycrpo cmen nJIaH Ha no3eMJreH r{Mor c l{.qeHTl'lQurarop 040039, MecrHocr

,,Ka:a.xa", 3eMJMIqe c.Epauuuole 3a npoMrHa Ha rlpeAHa3HaqeHuero Ha 3eMrra 3a

He3eMe.qe,.rcKu Hyxru ro pe4a na 3O33.
Co6crseHllr Ha IrMorlr e "MAPBEJI AKTI'IB" OO,( c ynpaBuren Cre<pxa

Xpucrrna Mapuuora, cbrJlacHo npl,tJroxeHu.rr HoraplraneH arr:a npo4ax6a - arr Nel02,

rou 116 rcrc 22725, rx.per.42038 or 08.12.2016r. x3AaaeH or AB-flros.qrs.
3a.(anuero e r.r:pa6oreuo cbruIacHo 'r,'I.125 or 3YT r'r ctgt'pxa Il3[rcI(BaHIu orHocHo

Tep ropr,ranHl.It o6xnar, ycrpoficrnoro Ha replrropl{flTa L I'l3I{cKBaHIrq npu

npoeKTHpaHgTo.

I {erra ua npoelcr4 npeaMer Ha 3aaaHlrgro e,4a ce cb3.qaaar ycrpoficrneuu ycnoBufl

3a ocr,rrlecrBrBaHe Ha HHBecrI'IqHoHHoro HaMepeHile Ha Bb3JIoxI' eJIr, cro6parenu c

reficrsaugte HopMarEBHIr Ir3HcKBaHHr. Kouxperuoro npe.(JloxeHlre 3a ongcaHi'Irr 1lMor

e: npoMrHa Ha [peAHa3HaqeHlreTo Ha 3eMeaeJIcKaTa 3eM, 3ll He3eMeaeJIcKI'l Hyxal'r 3a

o6err: ,,xulu.rqHo crpourercrBo" ra rpu norn YTIZ'
II. Mecrono.noxenne, o6xnar H rpaulrlu

flpoexrnara repnropl.t, rpeAcraBn Ba IM 040039, Mecrrrocr ,,Ka:avra" c n;rou 3

300 xn.rtr. Tpaucnop'rnoro o6clyxsaHe Ha uMoTa ce OCLUecTBsBa IIo 116T IV x,rac 000004

E roncKr{ nbrHqa 040189 u 040190, c TpeABHAeHI'I ra6apuru or 9,00u. fpanuqure na

r.rMora ca: or rcr - uuor 040038 B [poqeaypa [poMrHa [peAHa3Haqeulre 3a xlulr{luHo
crpor.r-i e;rcrBo, or ceBep ur*,ror 040189 noJrcKH 116T, or I'I3ToK r'rrraor 040040 3eMeAencra

3eMr, a or 3a[aa lrMor 040190 nolcxs nr,r.
III. IlnQopnraunoHna 6asa

flpn rsrornmre Ha npoeKra ra no4po6eu ycrpoficmen nlau IJIaH 3a perynaqut u

3acTporBaHe cneaBa Aa ce noJBBaT cJIeAHr'ITe I'I3XOAHL MaTepI'IaIJM I'r AOKyMeHTI4:

Kapra Ha Ba3craHoBeHara co6crseHocr ua c.EpaHuflone, o6ul.PoAonn
Hacrosuoro rexHlrqecro 3aAaHqe

CuryauuoHeH nran M 1 : 5 000 u 1 : l0 000 orKBC na c.Epanr'rno:re

Cxuua na uuora
Arryaauu aaHHL 3a cbqecrByBalrlara unxeuepua unQpacrpyrTypa.
flpoqe4rpanr.I rpeflHcKL IyTI-IIP3 Ha cbceAHH I'IMorI'r



IV. IlrucxsaH[f, r(bM npoeKTnoro peneHne
flpoerruo'ro perxeHr.re Moxe Aa 6r,Ae r.trorseHo Bbpxy arTyanHa ocHoBa or

KaAacrpzrJrHara rapra a M I : 1 000 rrpr,t crrir:BaHe Ha cJleaHl,rre I{3ucKBaHI{r:

C npoerrHnr ycrpoficrnen pexr{M Ha pa3rnexAaHara repl,IToplr, .qa ce orrrere
MecTonoroxeHreTo r.r B rpaacKaTa cTpyKrypa I.I ce orpa3rT KoHTaKrHIrTe Tep:rToplru c

TrxHoTo npeAHa3HaqeHI,Ie.

.(a ce xonxperu3r,rpa Br,r,qa na ycrpoficrneuara 3oHa u ycrpoficrneuure floKa3arerll
flpoerrrr .qa ce oKoM[reKToBKa cr,c cxeMl Ha L D(eHepHara r,rnQpacrpyrrypa -
ererrpocHa6rrBaHe, BoAocHa6arBaHe, KaHaJrIr3a{Irr, ryaHcrloprHo-KoMyKaIrIroHHa cxeMa.

Karo ce aaae Hafi-qerecbo6pa3Horo pelreHlre B crorBercrBl,te cbc cburecrByBauloro

TIoJIOXeHHe H TeXHHqeCKltTe CTaHOBI.IIIa Ha CT,OTBeTHITTe ApyXeCTBa.
flpr,r r.r:pa6oraaHero Ha npoeKTa aa ce c[a3Bar I{3tlcKBaHI]rra Ha aeficrBauara
HopMaruBHa ypea6a - 3aron sa ycrpoficrro Ha repllropl{flra, Hapea6a Ne 7 m flpanu.nara
H HopMarr{Bnre sa ycrpoficrno Ha orAeJIHLrre BLtaoBe repl,ITopull n ycr:poficrBeHu 3oHt ,
Hapel6a J',/b 8 ga O6ertra l,t cbabpxaH[ero Ha yctpoficrneHuTe cxeMl{ I{ nJraHoBe, 3axou ga

onirBaHe Ha 3eMeaeJIcKI,rr€ 3eMI,r, flparnlnur 3a flpunaraHe Ha 3aKoHa 3a ona3BaHe Ha

3eMe,4e,'rcKHTe 3eMI,I.

flpoermr ga ce cto6pa:u c pa:nope46ure Ha q,r,.32, u.2 lpazrct IV/ or 3YT no

orHorrreHr.re na urraor 040038 B cbllloro 3eMJII,tue I{ Mecrrlocr.
V. Ilpoerrnn MarepnaJr[

flpoerr, r ra IIYII aa ce u3rorBLI s M 1 : I 000 s creAHlare qacru:

Onopno-cpaBHr{TereHnransMl:l000corpa3eHlreJIeMeHTI,ITeHacbuecrByBalrlara
ynxqHa Mpexa, uu$pacrpyrrypa, 3acrpoflBaHe

fIJraH sa perynaux,
Illas ga 3acrporBaHe
fhan - cxeuu Ha lrHxeHepHara rauSpacrpyrrypa
feoaesuqecxo 3acHeMaHe

TpaorlosrqHr.r aaHHn Ha HoBoo6pasynauoro YTIII
O6gcnure.:rsa 3anLIcKa.

rp.fl.nor4nn
@erpyapu 2017r.

Brsnoxrren:r. .Y.[A



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-34/27.04.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-34/01.03.2017 

г. от „МАРВЕЛ АКТИВ“ ООД за имот № 040039, местност „Казачка” от картата на 

възстановената собственост на с. Браниполе, община „Родопи” представляващ 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА: 

      І. Отменя Решение № 394, прието с Протокол № 12 от 16.09.2015г. на ОбС 

„Родопи”. 

ІІ. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

      ІІ. 2. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, задание и заявление вх.№ 9424-34/01.03.2017г., Общински съвет 

„Родопи” – Пловдив реши: 

      Разрешава да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и 

ПП съгласно чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ на земеделска земя за процедура по промяна 

на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща 

имот № 040039, местност „Казачка” по картата на възстановената собственост на 

с.Браниполе за обекти „Жилищно строителство”, разширение на полски път, 

трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на имот № 040039, 

местност „Казачка”, от картата на възстановената собственост на с.Браниполе, 

общ.„Родопи”, от земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в урегулирани поземлени 

имоти за застрояване, като се предвижда предназначението им да бъде за „Жилищно 

строителство”. Да се предвиди разширение на полски пътища от север и запад /имот 

№ 040189 и имот № 040190/ за сметка на границите на имота на инвеститора.   

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията 

на Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове публикувана 

в ДВ бр.57/2001г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04 г. на МРРБ. Проектът да 

отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в ДВ бр.39/2011г. 

Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.                 

Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

Проектът ще послужи пред Комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ за утвърждаване на 

площадки и трасета за проектиране за промяна на предназначението на земята за 

неземеделски нужди. 



 

 

      Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуална скица на имота и 

транспортно комуникационна схема–пътна част, съгласувана с КАТ-Пловдив. С план 

схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят 

сервитутните им ивици. 

В проекта да се отразят УПИ с променено предназначение контактни с имота. 

Новообразуваните УПИ да са с размери, отговарящи на чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ. Да се 

представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ. 

      Проектът ПУП-ПРЗ да се представи в цифров вид на CD. 

      Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ. Мащаб 1:1000. 

ІІІ.Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: 

полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 

чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ. 

    На основание чл.21(2) и чл. 29(1) от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30(3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

ІV.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп за УПИ за „Жилищно строителство”, образуван от имот № 040039, местност 

„Казачка” от картата на възстановената собственост на с. Браниполе, през: 

- поземлени имоти  №№  040189 и 040190 – полски пътища, общинска собственост; 

 ІV.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: 

- поземлени имоти №№ 040189 и 040190 – полски пътища, общинска собственост  

за промяна на предназначението в път с трайна настилка. 

 ІV.3.Възлага на „МАРВЕЛ АКТИВ“ ООД, собственик на имот № 040039, 

местност „Казачка” от картата на възстановената собственост на с. Браниполе, от 

който се образуват УПИ за „Жилищно строителство“, да проведе процедурата за 

промяна на предназначението на части от имоти № №  040189 и 040190.  

ІV.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 

две години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление поставено 

на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от 

ЗУТ/.  

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание: По I. от решението - чл.21, 

ал.1, т.24, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; По II. от решението - чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА; чл.124б, ал.1 и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.28, ал.2 от 

ППЗОЗЗ; чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ и при следните фактически основания: По I. от решението: Като се има 

предвид Решение №  394, прието с Протокол № 12 от 16.09.2015 г. на ОбС „Родопи”; 

като се има предвид постъпило ново Заявление, Вх.№ 9424-34/01.03.2017г. от 

„МАРВЕЛ АКТИВ“ ООД за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 040039, м.„Казачка” от КВС на с.Браниполе, община „Родопи”; 

По II. от решението: Като се има предвид Заявление, Вх.№ 9424-34/01.03.2017г. от 

„МАРВЕЛ АКТИВ“ ООД за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-

ПРЗ и ПП за имот № 040039, м.„Казачка” от КВС на с.Браниполе, община „Родопи”; 

като се имат предвид приложените към Заявление, Вх.№ 9424-34/01.03.2017г. 

документи, в т.ч. скица-предложение и техническо задание; като се има предвид 



Aornaaxa 3arucKa c Bx.Ns 9424-34127.04.2017r. :a x3AaBaHe Ha pa3pelxeHue 3a

rrpa6orsane Ha rpoeKr sa ITVfI-flP3 u fIfI crrnauro 3&rBrreHre sx.Np 9424-34101.03.2017
r. oT,,MAPBEJI AKTI4B" OOA.

Hacroxqoro perxeHue e flpxero Ha 3ace.{aglre ua O6rquucrlr crner ,,Poaonu" - o6racr
flnos,(un, EpoBeAeHo sa29.05.2017r., flpororon N 10129.05 .2017r.,

O6quncxu cbBernrlutr n O6C Poaonn: 29
Ilpncrcrna"ru na r.nacynarero: l7
3a-17
Ilpornr - 0
Br,:4r,pxa,rn ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII,IHCKI{ C6BET,,PO

IB.

TIPOTOKOJIqIIK HA
OEIIIINHCI$I CbBET,,PO[OIIII'' :



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-58/27.04.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-58/05.04.2017 

г. от  Камен Димитров Трифонов и Веселина Стоянова Бързева – Трифонова за 

поземлен имот с ИД  40.241, местност „Ченгене баир” от Кадастралната карта на с. 

Първенец, община „Родопи”, представляващ земеделска земя за процедура за промяна 

на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

      1.На основание чл.21, ал.1, т11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

      2.На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, техническо задание и заявление вх.№ 9424-58/05.04.2017 г., Общински 

съвет „Родопи” – Пловдив 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

      Да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и ПП, съгласно 

чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ при спазване на чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ППЗОЗЗ, на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот с ИД 40.241, местност „Ченгене баир” от 

кадастралната карта на с.Първенец, за обект: „Жилищно строителство”, разширение 

на полски път, транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване; 

канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на имот с ИД 40.241, 

местност „Ченгене баир” от кадастралната карта на с.Първенец, общ. „Родопи”, от 

земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за застрояване, като 

се предвижда предназначението му да бъде за „Жилищно строителство“. Да се 

предвиди разширение на полски път от север и юг /имоти с ИД 40.2 и 40.27/ за сметка 

границите на имота на инвеститора. 

       Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове изм. и доп. в ДВ бр.22/11.03.2014г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04г. на 

МРРБ. Проекта да отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в 

ДВ бр.39/2011г. 

      Да се представи удостоверение от  СГКК-Пловдив за съгласуване на проекта по 

реда на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ. 

     Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.               



 

 

      Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

      Проектът ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване площадка 

и трасета за проектиране за промяна на предназначението на земята за неземеделски 

нужди. 

      Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуални скица и ситуации 

на имота и транспортно комуникационна схема–пътна част, съгласувана с КАТ-

Пловдив. С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

да се определят сервитутните им ивици. 

      Новообразувания УПИ да е с размери, отговарящи на чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ. Да се 

представят трасировъчни данни и площи на новообразувания УПИ. 

      Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на CD. 

      Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ. Мащаб 1:1000. 

3.Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: 

полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 

чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ. 

     На основание чл.21(2) и чл. 29(1) от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30(3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

   4.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп 

за УПИ за „Жилищно строителство”, образуван от имот с ИД 40.241, местност 

„Ченгене баир” от Кадастралната карта на с. Първенец, през: 

- имот с ИД 40.2 – полски път, общинска собственост; 

- имот с ИД 40.27 – полски път, общинска собственост; 

     4.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: 

- имоти с ИД 40.2 и 40.27 – полски пътища, общинска собственост  за промяна на 

предназначението в път с трайна настилка. 

     4.3. Възлага на Камен Димитров Трифонов и Веселина Стоянова Бързева - 

Трифонова, собственици на имот с ИД 40.241, местност „Ченгене баир” от 

Кадастралната карта на с.Първенец, от който се образува УПИ за „Жилищно 

строителство”, да проведат процедурата за промяна на предназначението на части от 

имоти с ИД 40.2 и 40.27.  

    4.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 

две години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление поставено 

на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от 

ЗУТ/.  

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА; 

чл.124б, ал.1 и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.28, ал.2 от ППЗОЗЗ; 

чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и при следните фактически 

основания: Като се има предвид Заявление, Вх.№ 9424-58/05.04.2017г. от Камен 

Димитров Трифонов и Веселина Стоянова Бързева – Трифонова за издаване на 

разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за поземлен имот с ИД  № 

40.241, м.„Ченгене баир” от КК на с.Първенец, община „Родопи”, представляващ 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението; като се имат предвид 
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TEXHI{qECKO 3MAHIIE

OTHOCHO: NPOEKT 34 NOPOBEH YCTPOfrCTBEH IIJI-AH HA I4MOT
59032.40.241 nO KBC HA 3EMJIHTTIF c.IIbPBEFIEIL MECTHOCT
*qEH|EHE 6AI4P", OEUII,IHA POAOTIH

VACT: tlllAH 3,A, PE|yJIAUI4, I4 3ACTPOflBAIIE, rpacera 3a rexHl{qecKa

uu$pacr:pyrrypa n 'IpaHcnopreH Aocrtn npe3 HMorI4 40.27 u 40.2 norcxu
nbrr4rtra na o6utuua Po,qonu

Bb7JIUI(IITEJI II : KAMEH AI{MIITPOB TP}IOOHOB
BECEJII{HA CTOfl HOBA EbP3EBA-TPII@OHOBA

I. Ilpeguer n ueJ
Hacro.f,qoro rexrr[qecro 3a1atue e lr3rorBeHo BbB Bpb3Ka c u:pa6oraaue xa

llo.qpo6eu ycrpoficrneu rulaH Ha rlo3eMreH uuor 40.241, MecrHocr ,'tlenreue 6arp".
3eMJII{rqe C.fltpneueq 3a npOMrHa Ha [pe,4Ha3HaqeH[eTo Ha 3eMrTa 3a He3eMe,U.encKI'I

rryx,ry, no peaa Ha 3033.
3aAaHHero e urpa6oreuo cbrracHo q.rl.l25 or 3YT ra cr4tpxa I'I3HCKBaHI'L orHocHo

Tepr.iropHanHu, o6xBar, ycrpoficraoro Ha replrropucra I'I H3HcKBaHlrfl npu

[poer(T]rpaHETo.
co6crseHguu Ha r,rMoTa ca Ka1aen .Il,ur1l,rrpon Tpur[ouor n BecemtHa crorgosa Erprena-

Tpr,rt[ouora csrJracHo rrpr{roxeHr,rrT aot(yMeHT :a CO6CrreuocT- HoTapuaneH aKr 3a

no"yn*o-rrpoa*6a na neaal{xuM LtMor Ne6 or 09.03.2017r., rou II, per.1l34, ;eno 160-

Brrr.rcBaHe n CB, rx.per.Ne6059 or 09.03.2017r., axr Nel30, roru 14, aeno 2828 or 20'l 7r'

I {e,rra na npoeKra, npe,uMer Ha 3aAaHI'Iero e,qa ce cl,3,qaaar ycrpoficrBeHll ycnoBus

3a octruecTBflBaHe Ha HHBSCTLIqI{OHHOTO HaMepeHrre Ha Bb3JroxLITeIure, cr,o6pa:eHo c

aeficrsaltrure HopMarLtBHH I,r3LrcKBaHI.lr. Kourperuoro I{HBecrI'runoHHo HaMepeHLe 3a

onHcaHxrrI.IMOTenpoMrHaHa[peaHzBHarleHueroHa3eMeaencKara3eM'34
He3eMe,uencKl{ IryxAH c orpex,qane: ,,Xnlrlqso crpoutelcreo", I 6p. YflI4 n

piBItrI,IpeHHe Ha noJIcKu IIbT}IIqa c.brJlacHo IIp,JIoxeHaTa cl(l{ua-flpeAnoxegue. 3a

uapa6crsane Ha npearoxeHl'Iero e flpeacraBeHo yAocroBepeHlre 3a oflpereneHll H6B]'I

uAenruQuraropu r.rsx.Jtlb25-21 958 or 27 .03.201 7 na CfKK-IIronars.
II. Mecrono.noxeuue, o6xear H rpaHuIIH
flpoexrHara repl{ropl{, rpeAcraBn Ba lM 59032.40.241, rraecruocr ,.r{eHreue

6aup" c nlouf 718 ra.rra. Tpaucnoprnoro O6cnyxaaHe Ha I.IMoTa ce oc1,qecTBfBa ocHoBHo

no yJrurllr oT perynauurTa Ha HaceneHoTo r.rrcro c.flrpseHerl 1ro cra6uau:upau no,rcrl.t

nr,r Ns40.27 pa3urllpeH ,qo na6apur or 9,00r'a. /no npeAxoanu npenucru'r/. lpaur.rqure ua

HMOTa Ca: OT r.I3TOK H 3anaI - 3eMeaeJlcKx 3eME, oT CeBep H ror nolrcKH [6THrIIa.

III. I{n$opuaunonxa 6asa
flpz r.r:rorBrHe Ha flpoeKra:a no4po6en ycrpoicrsen IJIaH - [raH 3a perynaur'L H

3acrporBaHe cJIeaBa Aa ce IIoJI3Bar cJIeAHHTe U3XOAHL MarepraJll'l Il aoryMeHTI4:

KK ua c.flrpneneu, o6ru.Poaonlr

o6qrrcxu cuaer-Eqlifrtr!ffiffi
OIO6PEHO C:

ll poro xon ne..,.. /Q..,.. /,/_, ff , /..V-,.



Hacrocrqoro rexHr.Iqec(o 3aAaHI{e

Curyauuoueu uan M I : 5 000 u 1 : l0 000 or KK uac.flrpneHeq
Cxr.rua na uuora
Arryannu AaHHr{ 3a csuecrByBarrlara HHxeHepHa uHQpacrpyxrypa.
Ilpoqe4r.rpanr.r npenucKr.r IIyTI-IIP3 Ha ctceaHu LIMoTL

IV. llrxcrsannq rcLM npoeKTnoro peueHne
flpoerrnoro peureHr.re Moxe Aa 6tAe r,rgrorseHo Bbpxy aKryaJHa ocHoBa or

KaAacrpzrJrHara xapra n M 1 : I 000 rlpr.t cna3BaHe Ha cJIeaHHTe H3HcKBaH[r:

C npoerrnur ycrpoficraeu pexrrM Ha pa3rnex.qaHara replrropln aa ce orrlEre
MecroloroxeHr.rero r.r B rpaAcKara crpyl(Typa I, ce orpa3rr KoHTaICH[Te repl'lropl'l]r c
TrxHoro npeaHa3HarreHne

,{a ce ronrperu3upa Br,rra Ha ycrpoficrnenara roua u ycrpoficrBeHl{Te floKtBarenu
flpoexrr,r aa ce oKoMrrJreKToBKa cbc cxeMr Ha I.IHxeHepHara nHQpacrpyxrypa
enerrpocua64.rnaHe, so.qocHa6arBaHe, r(aH:rJII.BauI.Ir, TpaHc[oprHo-xoMyKaultoHHa cxeMa,

KaTO Ce .qaAe Hafi-ue.necto6parHoro peueHl.Ie B cboTBercrBl.re cac cblrlecTByBarlloro
IIOJTOXem{e U TeXH qeCKIlTe CTaHOBIIqa Ha CSOTBeTHITe ApyXeCTBa.
flpu utpa6otnaHero Ha npoeKra Aa ce crraBBar [3I,rcKBaHLrsra Ha aeficrsauara
HopMarr.rBHa ypeA6a - 3axou :a ycrpoficrBo Ha repl-lroplrrra Hapel6a Nl 7 :a flpaaulara
l.r HopMarrBr,rre aa ycrpoficrno Ha orAeJrHHTe BI.t[oBe repllTopun r.r ycrpofic'rB( HI'l 3oHH,

Hapea6a J\b 8 sa O6erua It cbabpxaullero Ha yc, poficrneHl{re cxeMld Lt rulanoBe, 3aron :a
orrIBBaHe Ha 3eMeaeJIcKI,ITe 3eMH, flparnlunr 3a flpnJlaraHe Ha 3aKoHa 3a orI:BBaHe Ha

3eMeaenc KI,ITe 3eMH.

flpoerrrr 4a ce cto6pa:u c pa3ropea6nre ta vr.32, u.2 lpazlet IV/ or 3YT.
V. flpoernrr MareplaJr[
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Tpacuponr,vnu AaHHx Ha HoBoo6pa3yBaHoro yfII4
O6rcurrrerHa raflucra.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 153 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-55/27.04.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-55/30.03.2017 

г. от  Красимир Иванов Кодинов за имот № 050082, местност „Три могили” от 

картата на възстановената собственост на с. Брестовица, община „Родопи” 

представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението 

съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

       2. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, техническо задание и заявление вх.№ 9424-55/30.03.2017 г., Общински 

съвет „Родопи” – Пловдив 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

      Да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и ПП, съгласно 

чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ППЗОЗЗ, 

на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот № 050082, местност „Три 

могили“, от картата на възстановената собственост на с.Брестовица, за обект 

„Животновъдна ферма /ферма за отглеждане на овце до 100 бр. и жилище за 

собственика”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета за външно 

водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на поземлен имот № 

050082, местност „Три могили”, от картата на възстановената собственост на 

с.Брестовица, община „Родопи”, от земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в 

урегулиран поземлен имот за застрояване, като се предвижда предназначението му да 

бъде за „Животновъдна ферма /ферма за отглеждане на овце до 100 бр. и жилище 

за собственика”. Да се предвиди разширение на полски път от югоизток (имот № 

050079) за сметка границите на имота на инвеститора. 

       Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове изм. и доп. в ДВ бр.22/11.03.2014г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04г. на 

МРРБ. Проекта да отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в 

ДВ бр.39/2011г. 

      Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.               



 

 

      Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

      Проектът ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване площадка 

и трасета за проектиране за промяна на предназначението на земята за неземеделски 

нужди. 

      Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуални скица и ситуации 

на имота и транспортно комуникационна схема–пътна част, съгласувана с КАТ-

Пловдив. С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

да се определят сервитутните им ивици. 

      В проекта да се отразят УПИ с променено предназначение контактни с имота. 

      Новообразувания УПИ да е с размери, отговарящи на чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ. Да се 

представят трасировъчни данни и площи на новообразувания УПИ. 

      Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на CD. 

      Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ. Мащаб 1:1000. 

3. Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: 

полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 

чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ. 

    На основание чл.21(2) и чл. 29(1) от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30(3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

     4.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп за УПИ за „Животновъдна ферма /ферма за отглеждане на овце до 100 бр. и 

жилище за собственика”, образуван от имот № 050082, местност „Три могили” от 

картата на възстановената собственост на с.Брестовица, през: 

- поземлен имот № 050079 – полски път, общинска собственост; 

     4.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: 

- поземлен имот № 050079 – полски път, общинска собственост,  за промяна на 

предназначението в път с трайна настилка. 

     4.3. Възлага на Красимир Иванов Кодинов, собственик на имот № 050082, местност 

„Три могили”, от картата на възстановената собственост на с.Брестовица, от който се 

образува УПИ за „Животновъдна ферма /ферма за отглеждане на овце до 100 бр. и 

жилище за собственика”, да проведе процедурата за промяна на предназначението на 

части от имот № 050079.  

    4.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 

две години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление поставено 

на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от 

ЗУТ/.  
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА; чл.124б, ал.1 и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.28, ал.2 от 

ППЗОЗЗ; чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и при следните 

фактически основания: Като се има предвид Заявление, Вх.№ 9424-55/30.03.2017г. от  

Красимир Иванов Кодинов за имот № 050082, м.„Три могили” от КВС на с.Брестовица, 

община „Родопи”, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на 

предназначението; като се имат предвид приложените към Заявление, Вх.№ 9424-
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TEXHHqECKO 3MAH}IE

,THOCHO: IIPOEKT 3A IOFOBEH yCTPOTICTBEH IrIAH HA II14 C

I4,EHTI4OI4KATOP 050082 IIO KBC tlA c.EPECTOBLIIIA, MECTHOCT *rPI4

MOf r4JII4", OEXII4HA POAOII,I

4ACT: tlJlNl3A PE|ynAIIXJI 14 3ACTPO-flBAHE, rpacera 3a rexnuqecKa

uu$palrpyrrypa H rapueJrapeH rnaH 3a rpaHcnopreH Aocrafl rpe3 HMorI.r 000093 ntr IV
x.nac u 050079 [oJrcI(E 116T Ha o6ur.rsa Poronu

Bb3lI O)KIITEII : Kpacr.rurp HsaHon KoaNHon

I. Ilpeaner n qe.r

Hacrosuoro rexHl{qecKo 3aaaHlre e I'I3rorBeHo BbB Bpl'3xa c npoeKflrpaHe Ha

floapo6en ycTpoftcrnen nJraH Ha rro3eMJreH r.tMor c H.qeHTrrQ[rarop 050082, MecrHocr

,,Tpu ruorn"'nr", 3eMJILruIe c.Epecronuua 3a rlpoMrHa Ha npeAHa3HaqeHuero Ha 3eM,ra 3a

He3eMeAeJrcKu Hyx.qu ro peAa na 3033.
3aAannEro e u:pa6oreHo cbrnacHo ql.l25 or 3YT n cr4rpxa H3ICKBaHH' OTHOCHO

Tepmop[anHl,Is o6xnar, yc, poficr:noro Ha repl.rroplrtra L H3I.rcKBaHI't, npu

flpoeKTnpaHero.
I4llorrr e co6crBeHocr na Kpacuunp I4saHos KoAr'rHos, c:brracHo npunoxeHH'r

Horapr.r.rrleH arr Nq58 or 24.02.2017t, rou 1, per 1742, terc 42, BrI'IcaH c sx'per'Ns4843'

arr J\b:iO, rou l1 aero 2I9l or 24.02.2017r. na CB flronaris.
I-{elra ua [poeKTa, npeAMET Ha 3a,qaHlrero e Aa ce cr3Aaaar ycrpoftcrnenu ycnoBI'L

3a oclr[ecTBrBaHe Ha qHBSSTr{IIHOHTTOTO HaMepeHrre Ha Ba3JIOXnTeJIe, cto6pa:euo c

aeficrsauture HopMarI,IBHI,I u3IlcKBaH[r. Kourperuoro npe.[Ha3HaqeHle e :a o6err:

,,XusorHosrAua Sepua-Qeprraa 3a orrJlexAaHe Ha oBIIe ao 100 6p. u xu'ruue :a
co6crseHuxa" c pa3[rfipeHxe Ha [oJrcKn nrr. 3a pe ru3rrpaHe na o6erra e Heo6xo,4l,lMo

npoBex,[aHe Ha 'Ipacera 3a rexHl{qecKa un$pacrpyrrypa, KaKTo I'I napuenapeF nJIaH 3a

TpaHcrropreH aocrGn npe3 unrorr.r 000092 nlr IV r.nac u r.rrr,ror 050079 roncKl. fl,br Ha

o6rquna Poaonn.
II. Mecrono;roxeHue' o6xBar rr rpau[url

Ilpoexrnara repl{ropl{fl npeacraBJlrBa III4 050082, MecrHocr ,,,Tpu lroru:ru" c

nrou 2 781 rn.u. Tpancnoprnom o6clyxnaue Ha l{Morbr ce ocblqecrB'Ba no

qeTBlpTOKJIaCeH Me cTeH tlrT C aC(baJTrOBa HaCTI'IJIKa Ir nO CTa6IrJIrl3l'IpaH nOnCKI{ rrBT

050079 npearHAeH 3a pa3IxIrpeHI'Ie 4o ra6apur or 9,00r'a., o6c'rryxsaq r I'IMorI'l or
crorraHcKr.r .qnop. fpaulrqure Ha I,IMora ca 3eMeaeJIcKH 3eMH.

III. [Irr{opuaqnonna 6aga
flpu u:rortrue Ha npoeKra ra no4po6en ycrpoftcmeu rrraH - IJIaH 3a perynauu' u

3acTporBaHe cJre,u,Ba aa ce [oJI3BaT cneAHHTe U3XOAHU MaTepI'I:IJrH H AOKyMeHrx:

KBC na c.Bpecrosuua, o6u.Poaons
Hacrocuoro rexHlrqecKo 3aaaHge

o6 r4 n x c ru cua er-Ifrra-fr:![!ffi
0[06PEH0 c:

Peuerne Ne......../C,j........

llporoxon Ne. .../Q... l,?,.?,i,,/h.



Curyaquoneu nrran M I : 5 000 u I : 10 000 or KBC na c.Epecroruqa
CK.rqa Ha flr{ora
Arrya:ruu aaHHu 3a clrqecrByBalrlara rrHxeuepua nnQpacrpyxrypa.
flpoqe4upaHn npenucKlr nyn-IIP3 Ha cbceAHL LIMorIl

IV. Ilrncrnanrr KbM npoeKTHoro penexrre
flpoerruoro pe[reHlre Moxe .(a 6rae u:rorseHo B6pxy aKTyil.JIHa ocHoBa or

KaAacrparnHara rapra n M I : I 000 npfi cna3BaHe Ha cJIeAHI,ITe [r3llcrBaHur:

C rpoerruur ycrpoficrreu pexHM Ha pa3rnex.qaHara repl'lroplrr Aa ce orqere
MecTo[onoxeHl.IeTo I,I B rpaAcKaTa crpy(Typa E ce orpa3rT KoHTaICTHI-ITe TepETOpI'Iu C

TSXHOTO npeAH,BHaqeHI,Ie.

,(a ce xonxperu3upa BI,I,qa Ha ycrpoficrneuara soua u ycrpofrcrBeHl'ITe rloKa3arerll

flpoexrrr Aa ce oKoMnJreKToBKa cac cxeMlt Ha uHxeHepHara uurlpacrpyrrypa -
ererrpocua64rsaHe, soAocHa6aflBaHe, KaHaJrlr3arlnr, TpaHcloprHo-KoMyKaIIIroHHa cxeMa,

Karo ce .qaae nafi-uerecro6pa:noro pelxeHne B cborBersrBl'Ie cac cb[recrByBauoro
noJroxeHlre I,r TexHI,IqecK[Te cTaHoBI{Ula Ha cboTBerHIrTe apyxecTBa.
IIpu urpa6ornaHero Ha npoeKra aa ce cna3Bar I'I3HcKBaHI{rra Ha aeficreaI{ara
HopMarr.rBHa ypetla - 3arou :a ycrpoficrno Ha repxropfirra, Hapea6a J\b 7 aa flpanulara
r,r HopMarr.rBr.rre sa ycrpoficrno Ha orAeJrHlrre BH.qoBe reprlTopl{u u ycrpoficrBeul'l 3oHIl,

Hapea5a J\b 8 sa O6eIr,ra u caAapxaglIero Ha ycrpoficrneHl'rre cxeMg H [JIllHoBe, 3aroH sa

ona3BaHe Ha 3eMeaeJrcKI.ITe 3eMI,t, flpanumrr 3a [puJlaraue Ha 3al(oHa 3a o[a3BaHe Ha

3CMCAEJICKI-ITC 3CMI,I.

V. Ilpoerrnn MarepfiaJrrt
flpoerrrr ea ITyTI Aa ce H3rorBli s M I : 1 000 s creaHure qacrl'I:

Onopno-cpaBHlrreJreHmanrMl:l000corpa3eHueJIeMeHTIrreHacruecrByBaqara
ynurrHa :rapexa, nnQpacrpy(Typa, 3acrpoflBaHe

ffuaH sa peryJIaIIH,
fhan sa racrpornane
fhau - cxeus Ha LtHxeHepHara un$pacrpyrrypa
f eoAernqecxo 3acHeMaHe

Tpacnponruuu AaHHH Ha HoBoo6pa:ynanoro YTM
O6scHr{rerHa 3anucKa.

rp.flnr r4rn
Mapr 2017r.

Br,$toxurer: I .



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 154 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-44/30.03.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-44/16.03.2017 

г. от  Георги Крумов Чалъмов и „Гербера“ ООД с управител Георги Крумов Чалъмов, 

за имоти с ИД 20.54 и 20.55, местност „Бялата воденица” от Кадастралната карта на с. 

Марково, община „Родопи”, представляващи земеделска земя за процедура за промяна 

на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

       2. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, техническо задание и заявление вх.№ 9424-44/16.03.2017 г., Общински 

съвет „Родопи” – Пловдив 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

      Да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и ПП, съгласно 

чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ при спазване на чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ППЗОЗЗ на 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имоти с ИД 20.54 и 20.55, местност „Бялата 

воденица”, от Кадастралната карта на с.Марково,  за обект „База за съхранение и 

ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на 

селскостопанска продукция”, разширение на полски път, транспортен достъп, 

трасета за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на имоти с ИД 20.54 и 

20.55, местност „Бялата воденица”, от Кадастралната карта на с.Марково, общ. 

„Родопи”, от земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ в урегулиран поземлен имот за 

застрояване, като се предвижда предназначението му да бъде за „База за съхранение и 

ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на 

селскостопанска продукция“. Да се предвиди разширение на полски пътища от изток 

и запад (имоти с ИД 20.207 и 20.281) за сметка границите на имота на инвеститора. 

       Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове изм. и доп. в ДВ бр.22/11.03.2014г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04г. на 

МРРБ. Проекта да отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в 

ДВ бр.39/2011г. 



 

 

      Да се представи удостоверение от  СГКК-Пловдив за съгласуване на проекта по 

реда на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ и удостоверение за нови 

идентификатори. 

     Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.               

      Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

      Проектът ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване площадка 

и трасета за проектиране за промяна на предназначението на земята за неземеделски 

нужди. 

      Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуални скица и ситуации 

на имота и транспортно комуникационна схема–пътна част, съгласувана с ОПУ и КАТ-

Пловдив. С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

да се определят сервитутните им ивици. 

      В проекта да се отразят УПИ с променено предназначение контактни с имота. 

      Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразувания УПИ. 

      Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на CD. 

      Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ. Мащаб 1:1000. 

3.Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: 

полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 

чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ. 

     На основание чл.21(2) и чл. 29(1) от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30(3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

    4.1.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен 

достъп за УПИ за „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и 

преработка и съхранение на селскостопанска продукция“, образуван от имоти с 

ИД 20.54 и 20.55, местност „Бялата воденица” от Кадастралната карта на с.Марково, 

през: 

- имот с ИД 20.207 – полски път, общинска собственост; 

- имот с ИД 20.281 – полски път, общинска собственост. 

      4.2.Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: 

- имот с ИД 20.207 – полски път и имот с ИД 20.281 – полски път, общинска 

собственост, за промяна на предназначението в път с трайна настилка. 

      4.3.Възлага на Георги Крумов Чалъмов и „Гербера“ ООД, собственици на имоти 

с ИД 20.54 и 20.55, местност „Бялата воденица”, от Кадастралната карта на 

с.Марково, от които се образува УПИ за „База за съхранение и ремонт на 

селскостопанска техника и преработка и съхранение на селскостопанска продукция”, 

да проведе процедурата за промяна на предназначението на части от имоти с ИД 20.207 

и 20.281.  
    4.4.Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 

две години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление поставено 

на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от 

ЗУТ/.  

    



MOTIIBII: Hacroguoro pernexr.re e npnero Ha ocHoBaHI,Ie .rl.2l, a,r.l, r.l 1 or
3MCMA; .1t.1246, ut.l u ,$.124a" a.n.l u a.r.5 or 3YT, npt,t cnBBaHe na q:r.28, a:r.2 or
IIII3O33; ,tst.2l, ar2 u \n.29, ar.l or 3033 u qn.30, a;r.3 or flfl3O33 u npn crle.uHrre

Qarrurecrr ocHoBilnr.rr: Karo ce rrMa rpeaBr{a 3aeueuxe, Bx.Ns 9424-44116.03.2017r. or
feopnl Kpyuon {amMos n ,,fep6epa" OOA, c ynpaBlrren feoprr.r Kpynon r{artllos, sa

r.rMoru c VA Ng 20.54 u Ns 20.55, n.,,E.elara soaeuuua" or KK na c.Mapxono, o6ruuna

,,Poaonu", npeacraBn Ballr{ 3eMeaencKa 3eM, 3a npoqeaypa 3a [poMrHa Ha

npeaHa3Haqeur.rero; Karo ce r.rMar flpeaBna npLIJIoxeHIrre xrlr 3assreHue, Bx.Ne 9424-
44116.03.2017r.,{oxyMeHru, B r.rr. cruua-flpeanoxeulre l.r rexHlrrlecKo 3a,{aHI,Ie; Karo ce I,IMa

rpeABr{A Aox,ra.qua 3arrrcxa c Bx.N 9424-214130.03.2017r.3a I-I3aaBaHe Ha pa3peuleHlre 3a

nrpa6ornaue Ha npoeKr ra IIYI-IIP3 u flfl, cruacuo 3:urBrIeHHe ex.Ns 9424-44/16.03.2017
r. or leoprn Kpyr'roo 9a,rrllos u ,,fep6epa" OO!, c ynpannter feoprr Kp1'uon 9amruoe.

Hacrosqoro peueHr,re e np[ero Ha 3ace,uaHlre sa O6uuncru ctrer ,,Poaonu" - o6lacr
ffuonAus, rpoBeaeHo sa 29.05.2017 r., flporoxor J',M0129.052017r.,

O6Euncxu cbBertrf,qf, a O6C Pogonr: 29
Ilpxcrcrra.nn na ruacyaanero: 15

3a-15
Ilpornn - 0
Brrqrpxa,rx ce - 0

TIPEACEAATEJICTBAIU HA
OEIUIIHCKI,I CLBET 

"POAOn-

IIPOTOKOiITII{K HA
OEIIIIIHCKI,I CbBET,,PO!O[II"I



06quxcxr.r crser 06lLl14HA "P0A0nn"

0[05PEtr0 c:
Peuexne Nr...........( -0-.!....

rtporoxon Ne....10.. .. t L?.,.Q:tr.ll.

TEXHIIIIECKO 3A,(AH}IE

OTHOCHO: NPOEKT 3A TIOAPOEEH YCTPOfiCTBEH IIJI-AH HA N}I C

HTHTI,IoHKATOPV 4729s.20.54 u 47295.20.55 IIO KAAACTPAnHA KAPTA IIA
c.MAPKOBO, MECTHOCT "BTJIATA BO,EHI'IIIA", OEIII4HA POAOII4

VACT: tlIlAH 3A PE|yJIAUI4JI 14 3ACTPO.AAHE, rpacera 3a rexHl'IqecKa

r.ruQpacrpyrrypa r napqenapeH IJIaH 3a rpaHcropreH aocr]n npe3 I'rMorI-I 20.206,20.207,
20.111 n 20.281-noncrr rlbrlrula ua o6uuua PoAonr.r

lfruOZUIrun: feopm Kpyuon 9a.nrruor
"|EPEEPA" OOA

I. llpetmer u qe.n

Hacrocuoro rexrrurrecxo 3aaaHlle e [3rorBeHo 868 Bpb3xa c flpoeKrupaHe Ha

flo4po6eu ycrpoficraeu rrrraH Ha no3eMJIeHH IrMorH c u.[enrlrSuraropu 47295.20.54 u

47295.20.55, MecrHocr ,,Errara soAeHuqa", 3eMJILtue c.Maprono 3a rpoMrga Ha

lpeAua3HaqeHr.rero Ha 3eMsra 3a He3eMeAercKI.I HyxALt no peaa sa 3033.
3aAanuero e u:pa6oreno ctnracHo qn.125 or 3YT n cr,4rpxa I'I3I'rcKBaHI't, orHocHo

Tepr.rropaaJrHr,r, o6xnar, ycrpoicTroro Ha replrropl,Irra H I,l3I,lc(BaHIrfl rrpv
IIpoer(TupaHero.

Huorure ca co6crBeHocr ua feopru Kpyrrror 9anruon, "|EPEEPA" OOA,
cbrrracHo rp noxeHxrr ,qoroBop J!bl66 or 18.01.2005r., rou I, per 785 H Hor. arr sa

npogax6a Ha 3eMeAerrcKa reur }{!75 rou 92 per.267 56 aelo 20013 or 05.10.2005r. ua

CB ll:ronarar.
I-lerra ua [poeKTa, [peaMET Ha 3aAaHLIero e Aa ce cb3.qaAar ycrpoficrnenN ycnoBlrrl

3a ocBrrrecrBrBaHe Ha rrHBecrlrquoHHoro HaMepeHI{e Ha Bs3noxuTeJlure, cro6paseHo c

Aeficrsaulrre HopMarr4BHI4 Il3IrcKBaHIrr. Kouxperuoro npe,4noxeHlre 3a onncaHllrr llMor
e: npoMrHa Ha npeAHa3HaqeHleTo Ha 3eMe,uencKaTa 3eM, 3a He3eMeaeJIcKL Hyxrlx 3a

o6err: ,,Ea:a 3a ctxparleal,re cbxpaHeHue L peMoHT Ha ceJlcKocro[aHcKa rexHuKa,

npepa6orxa u cbxpaHeHlre Ha ceJlcxocrolaHcKa npoAyKlrur" c pa:ruupeHlle Ha [oJrc(rl
flbrr.rua. 3a pea,rusupaue na o6erra e neo6xoAutvro [poBexAaHe Ha 'I'pacera 3a rexHurlecra
uuspacrpyxrypa, KaKTo E flapuenapeH IIJIaH 3a rpaHclopreH aocr,rrl [pe3 uuorvt 20.206,
20.207,20.111 r.r 20.281-noncKu rrLTITI{a sa o6qr.tra Po.(onu. 3a uspa6orraue Ha rpoeKra

ue ce npe,[craBlr yAocroBepeHl{e 3a onpe,{eneHlr Honu ugeurut[Irxaroplt or C|KK-
Ilnoraun.
II. Mecrono.noxeune, o6xnar rr rpaH[IIH

flpoex'nrara replrroptt, rpe.qcraBrrrBar tll4 47295.20.54 tt 47295.20.55, uecrnocr

,,Euara Bo,ueHurra" c o6ua uour 21 495 rs-Ir- TpaHcnopruoro o6crryxnaue Ha HMorHTe

ce octrrlecrBrBa ocHoBHo rlpe3 flbr Il-86 Acenonrpaa-flron.&rs u no fi3npaaeHa rIr,THa

Bp63Kr 3a yIIII 020005-CepB[3 3a roBapHlt asroMo6lrrl'I u ceJlcKocrolaHcKa rexHI4Ka;
yIII4 020061 aBrocepBl{3, peiulu3llpaua npes o6rquncru rtruura 20.206,20.207,20.111 *r

20.281.



III. I{n$opuaunonna 6ala
flpr usrorrnre Ha fipoeKra 3a noApo6eH ycrpoficrnen nJIaH - TIJIaH 3a perynaulrc H

3aclporBaHe cneaBa Aa ce [on3BaT cJreAH[Te rI3xoaHL MaTepI,IaJIx Il aoKyM€HTI4:

Ka.qacrpa,rua Kapra Ha c.Mapxono, o6ut.PoAonr.r

Hacrorruoro rexHr.rqec Ko 3aaaHae

Crryaquoueu n.nan M I : 5 000 r,r 1 : l0 000 or KK Ha c.Maprono
Crxqa na uuora
Arryarxu aaHHr4 3a cbrrlecrByB:urlara unxeuepna nn$pacryyxTypa.
flpoqe,ryrpauu flpenrrcKrl IIyTI-IIP3 Ha caceaHlr LIMoru

Y.qocronepenne 3a HoBIt u,{eHmt[uraropu or Cf KK-ffnosa[n.
IV. IlurcrnaHru r(bM npoeKTnoro pefleune

flpoerrHoro perxeHr.re Moxe Aa 6tAe [grorseHo Bbpxy aKTyaIaHa ocHoBa or
KaaacrpaJrHara xapra n M 1 : I 000 npfi c[a3BaHe Ha cre,qHure H3LIcKBaHHI:

C npoerrunr ycrpoftcrneu pexuM Ha pa3rnexAaHara replrroplrfl aa ce orqere
MecrorroJroxeHr,rero a B fpaAcKara crpyKTypa H ce orpa3flT KoHTaKTH[Te TepI.ITopHH c

TrxHoro IIpeAHa3HaqeHI{e.

.(a ce xoHxpem3r,rpa Br,r.qa na ycrpoficrnenara 3oHa r,r ycrpoficrreuure floKa3arelu
flpoexmr .ua ce oKoM[JreKroBKa cbc cxeMl.r Ha HID(eHepHara uuQpacrpyrrypa
ererrpocua64xsaHe, noaocHa6ArBaHe, KaHaJII,I3auI,Ir, 'rpaHcnoprHo-KoMyKaqI{oHHa cxeMa,

Karo ce Aa.[e nafi-qe:recro6pasuoro perrreHr,re B clorBercrBl4e cbc cauecrByBarroro
noi'IoxeHr{e L Texrrr4rrec(aTe cTaHoBI,lua Ha cboTBeTHI.ITe ApyxecTBa.
flpu arpa6ornaHero Ha npoeKra ,(a ce crra3Bar I{3ItcKBaHI.Irra na 4efictnaqara
HopMarr.rBHa ype,q6a - 3axon :a ycrpo crro Ha repl.Iroprrtra, Hapea6a Jllb 7 :a flpanurara
u HopMarHBr{Te aa ycrpoficrno Ha oraerrHr,rre Br.r,uoBe repltroprau u ycrpoficrBeHu 3oHLI,

Hape46a Nb 8 sa O6eMa r{ cbabpxaHr-rero na ycrpoficrneHrrre cxeMI,I r nJIaHoBe, 3axoH :a
ona3BaHe Ha 3eMeaeJrcKl,rre 3eMu, llpanr,urrur 3a rrplnaraHe Ha 3axoHa 3a ola3BaHe Ha

3eMeAencx Te 3eMu.

V. Ilpoerrnn Marep[an[
flpoexrr,r sa IIVII,(a ce E3rorBu s M I : 1 000 s creaHure qacrl,t:

Onopno-cpaBHr{TereHnnausMl:l000corpa3eHxeJIeMeHTBTeHacblrlecrByBaulara
yrnr{Ha lrpex4 aHQpacrpyrcrypa, 3acrporBaHe
llraH sa perynaurs
fl:ran sa 3acrporBaHe
fhan - cxepru Ha [rHxeHepHara uH$pacrpyrrypa
f eoaeglrqecxo 3acHeMaHe

Tpacrryorr,vnu ,uaHHH Ha Horoo6pa:ynauoro ynH
O6scHIarerHa 3arrucKa.

rp.llror4us
Mapr 2017r.

Br,siroNurel:1 .

/"jbEP4)'.\'/----\-



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 155 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-41/27.03.2017г. за издаване на разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП съгласно заявление вх.№ 9424-41/09.03.2017г. 

от  „ЮРОМЕДИЕ“ ЕООД с управител Йоаннис Катсиопулос, за имот с № 002286, 

местност „Гьола” от КВС на с. Белащица, община „Родопи”, представляващи 

земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията 

на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява 

представеното от заявителя задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от 

настоящото решение. 

       2. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на територията 

/ЗУТ/, при спазване на чл.28 ал.2 от ППЗОЗЗ, приложените документи, скица-

предложение, техническо задание и заявление вх.№ 9424-41/09.03.2017 г., Общински 

съвет „Родопи” – Пловдив 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

      Да се изработи проект за Подробен Устройствен План /ПУП/ - ПРЗ и ПП, съгласно 

чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ и чл.3 ал.2 от ППЗОЗЗ, 

на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно 

изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща имот № 002286, местност „Гьола”, 

от КВС на с.Белащица, за обект: „Цех за таблетиране и производство на 

лекарствени продукти”, разширение на полски път, транспортен достъп, трасета 

за външно водоснабдяване; канализация; електроснабдяване. 

      Начин на урегулиране на поземлените имоти: по правилата на чл.17 от ЗУТ. 

      Цели и задачи на проекта: промяна на предназначението на поземлен имот № 

002286, местност „Гьола”, от КВС на с.Белащица, общ.„Родопи”, от земеделска земя 

по смисъла на ЗСПЗЗ в урегулирани поземлени имоти за застрояване, като се 

предвижда предназначението му да бъде за „Цех за таблетиране и производство на 

лекарствени продукти“. Да се предвиди разширение на полски път от изток (имот № 

002124) за сметка границите на имота на инвеститора. 

       Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените 

планове изм. и доп. в ДВ бр.22/11.03.2014г., чл.45 и чл.46 ал.2 от Наредба №7/04г. на 

МРРБ. Проекта да отговаря на изискванията на чл.21, чл.24 и чл.24а от ЗОЗЗ обявен в 

ДВ бр.39/2011г. 

      Да се представи удостоверение от  СГКК-Пловдив за съгласуване на проекта по 

реда на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ и удостоверение за предоставяне 

на нови идентификатори. 

     Преписката да се съобрази с изискванията на РИОСВ, при спазване на изискванията 

по ЗООС.               



 

 

      Да се представи здравно заключение издадено по реда на чл.18 от Наредба №36 от 

2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол. 

      Проектът ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване площадка 

и трасета за проектиране за промяна на предназначението на земята за неземеделски 

нужди. 

      Преписката да се комплектова с геодезическо заснемане, актуални скица и ситуации 

на имота и транспортно комуникационна схема–пътна част, съгласувана с КАТ-

Пловдив. С план схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

да се определят сервитутните им ивици. 

      В проекта да се отразят УПИ с променено предназначение контактни с имота. 

      Новообразуваните УПИ да са с размери, отговарящи на чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ. Да се 

представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ. 

      Проектът ПУП-ПРЗ да се представи във цифров вид на CD. 

      Проектът да се изработи при спазване на чл.60 от ЗУТ. Мащаб 1:1000. 

3.Дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата 

инфраструктура, които преминават по имоти публична общинска собственост с НТП: 

полски, ведомствен, горски, местен път и отводнителни и напоителни канали, съгласно 

чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от 

ППЗОЗЗ. 

    На основание чл.21(2) и чл. 29(1) от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ), (ред. ДВ бр.39 от 2011г.) и чл.30(3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

   4.1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп 

за УПИ за „Цех за таблетиране и производство на лекарствени продукти“, 

образуван от имот № 002286, местност „Гьола”, от картата на възстановената 

собственост на с. Белащица, през: 

- поземлен имот № 002124 – полски път, общинска собственост; 

     4.2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от: 

- поземлен имот № 002124 – полски път, общинска собственост,  за промяна на 

предназначението в път с трайна настилка. 

     4.3. Възлага на „ЮРОМЕДИЕ“ ЕООД, собственик на имот № 002286, местност 

„Гьола”, от картата на възстановената собственост на с.Белащица, от който се 

образува УПИ за „Цех за таблетиране и производство на лекарствени продукти“, да 

проведе процедурата за промяна на предназначението на части от имот № 002124.  

    4.4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – 

две години. 

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица чрез обявление поставено 

на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет 

страницата на общината и в един местен вестник /на основание чл.124б, ал.2 от 

ЗУТ/.  

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА; чл.124б, ал.1 и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, при спазване на чл.28, ал.2 от 

ППЗОЗЗ; чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и при следните 

фактически основания: Като се има предвид Заявление, Вх.№ 9424-41/09.03.2017г. от  

„ЮРОМЕДИЕ“ ЕООД, с управител Йоаннис Катсиопулос, за имот с № 002286, 

м.„Гьола”, от КВС на с.Белащица, община „Родопи”, представляващи земеделска земя 

за процедура за промяна на предназначението; като се имат предвид приложените към 

Заявление, Вх.№ 9424-41/09.03.2017г. документи, в т.ч. скица-предложение и 

техническо задание; като се има предвид Докладна записка с Вх.№ 9424-41/27.03.2017г. 



3a r,r3AaBaHe Ha p:BperxeHrre 3a r.r3pa6orBaHe Ha rrpoeKr 3a ny[-IIP3 I, flfl clrnacHo
3arBrreHr.re ex.Np 9424-41109.03.2017r. or ,,IOPOMEAI4E* EOOA, c yrpaBlrren iioannxc
Karclrony.noc.

Hacrosr[oro p€[eHne e nplrero Ha 3aceaurH[e sa O6rqnncru craer ,,Poaonn" - o6lacr
flronAns, npoBe,qeHo sa 29.05.2017 r., flpororor JS 1 0 /29.05.20 1 7 r.,

O6Enncrcrr crBerrrf,qtr a 06C Poaour: 29
Ilpucrcrralx na uacyranero: 15
3a-15
Ilpo'rxa - 0
Brrgrpxa,ru ce - 0

IIPEACEAATEJICTBAIII HA
OEIIII,IHCKI{ CbBET,,POAO

tB.

IPOTOKOTIIIIK HA



3AAAHI,IE

06quncru cuaer 06UlllHA "P0fl0114"

0A05PEH0 c:
Peuexue ne...........1{!...

Ilpororon Ne...,,1!..... d 9,.8L!.h

:a u:pa6orrane na flo,qpo6eu ycrpoficraen nras /IIYfU
ra o6err: ,, I-{ex sa ra6rerupaHe n npor.r3BoAcrBo Ha JreKapcrBeHH [poAyKTn"

B Iro3eMrIeH urr.ror 002286 no KBC Ha 3-ue c. Ee.naur.rqa o6u. Poaouu, o6l. fllogar.rr

Br:noxlrre:r:,,IOPOMEAI4E" EOOA

BYJICTAT: BG204306587, rp. B.raroeorpaa, yn. ,,[Ioau Muxafinos" ],,1! I a, a.1 , o$uc 2

r{pet ur,:rnouorqnur: Mnr:rena feoprueBa I{anxosa

Aapec :a KopecroH.ueHrlr{r: rp.flarapAxux, yl. ,,Ex:apx Hocu$" Jt!1, er.4

Ilpe4uer rl qeJr Ha trporpeMera 3aAan[e

Hacroqruero 3aAaHr.re e rr3rorBego B cborBercrBr.re c H3[cKBaH[sra rraqr,. 125 or 3YT, sre
Bpr3Ka c qll24, 124a, ar.7 or 3YT H oT pa3rBa crrrlecrByBauloro rroJroxeur,re Ha repeHa, Brr,qa

Tepl{Topr{, cbrracHo .u.7 or 3YT, o6xsar Ha rruBecrnqloHHoro npeAJroxeHue, erarr[ l-r cpoKoBe

34 II3NIJIHEHI'E.

llpe,4rrer Ha nJrauoBoro 34qaHr{e e nrpa6ornane xa IIo4po6eH Ycrpoficrneu fllan nrn

BpG3Ka C rrpoBexlaHe Ha flporlea]?a 3a npoMrrua npeaHa3HaqeH[e sa o6exr: ,,llex :a
ra6rerrpane H flpot 3BoacrBo Ha neKapcrBeHrr npo,(yKTrr" B [o3eMJreH urrro'r 002286 c HTII nlrsa

B 3eMlrr{qero c. Eerauuua, o6rq. Poaonu , o6r. flnor,uus.

Ha ocsosanr.re qr.l7 o'r 3033 co6crseHuKEr Ha urrrora ,,IOPOMEQIE' EOO,,{ urr,ra

HaMePeHrre aa flpoBeae rrpoqe.qypa 3a flpoMrrra [peaHa3HarreH[e Ha ropeflocoqeHlrT rrMoT c

uaoul or 4.0(X) aKa, Brpxy (orro nJror{ Aa ce cb3.ua.qe xeo6xo4unrara rpa4oycrpoficrnena ocHoBa

r.r crar)"r 3a 3acrporBaue, rrpe,4r,rer aa paspa6orxa Ha 6laeuuc flYfl.

flo:euren ur'.ror fi)2286 ce HaM[pa B Mecrnocrra ,,fro:ra" B 3eMJrnulero rra

c.Eelarqlrua, o6ru. Poaous , o6r. fl,roaaxe e 6:rxsocr ao nrr II-86 .

fpanoycrpoficrreHr.rre aap{Merpu, rra Kor.rro qe ce rto.qrruHr,t 3acrporBaHero Ha repeHa ca:

o Etaxgoct Ii Blrcorl[Ha - eAr.rH Ao rpr.r erarrta, MaKcI,IMalJIHa BllcorrxHa Ao 10 uerpa
o Marcuuarsa rrJrrHocr Ha 3acr:possaHe ao 80 7o

t/2



Munauaaua o:eleuesa rotot\taa[20 Vo

Hawu ua racrpoflBaHe - ceo6oruo 3acrpoeBaHe

Koe<[uquenr na urrensusuocr 2.5 9o

3a repeua, florraaarq n o6xrara na npoeKrupaHero uMa raspa6oreua n o4o6peua KBC.

flpoerruoro peureHr{e 3a r{3rorBrrre na fIY[ ce o6yclarr or:

- MecronaxoxAeHllero Ha rIo3eMJIeHIrrr aMor.

- Opr.reuT aquera My crrp.f,Mo reorpa(bcru4Te rlocorc,r.

- Cr,qecrnlaarqr.rre B MoMeHTa r.r3rpa.{eHr.r (oM},Hr.rKaurru r,r xHxeuepHa

r.ru$pacr:pyrT ypa.

- Aeficrnaurre HopMar[BHu IoK]n{eHTr.r, Kacaerqr.r ro3r.r nu4 npoerrnu pa6oru.

- ll:rlcxeagrlrra na Co6crsegr,rxa u Br::roxure[f,.
- OcnoeHu rr3xo.Err,r aarrgu rr aoxyr{eHTr.r 3a o6eKra.

Or.rnraftxlr Bcrrqru.r re3u gefinocm Il B crorBercrBlle c HopMaTLIBHLITe LI3ItcKB,lHIrr, tI1e

6r4e u:pa6oreu flYfl nr,n Bp63Ka c [poBex,4aHe Ha rporlea]?a 3a [poM{Ha [peaHa3HarreHue Ha

III4 N90 I 0005 3eMeaencr(a repvroplrt, Kr,qero e ocbrqecrBeHo HuBecrfirlfionHoro HaMepeur.re.

flpoexrlrpauero qe ce rrBr,prtrE eduo$asuo- B cr,orBercrBr,re c x3xc(Baullf,ra ua 3YT,

Hape,q6a Jtl! 7 sa npaBrrna u HopMarr.rBu ra ycrpoficrao Ha oraeJrHr.rre Br.r.uoBe repuropuu rl

ycrpoficrnenlr ronu, Hapeg6a J\! 8 :a o6eua r.r caABpxarHrrero Ha ycrpoficrreru cxeMrl r, rrJraHoBe

,r .qeficrsauara uopuarnsna 6ara.

ny[-IIP3 rqe ce u:pa6oru B qerxprr flarnrtx eAxH oprrrr{Han u 3 xoura-f,.

Cpora:a u:nrmreuue sa I,Ifl - 2018 roalrna sa I eran.

Br:,roxure,r
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-59/27.04.2017г. за предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура (ВиК) за УПИ І-012025 - 

жилищно застрояване,  УПИ ІІ-012025 - жилищно застрояване, УПИ ІІІ-012025 - 

жилищно застрояване , УПИ ІV-012025 - жилищно застрояване, УПИ V-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ VІ-012025 - жилищно застрояване,  УПИ VІІ-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ VІІІ-012025 - жилищно застрояване, УПИ ІХ-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ Х-012025 - жилищно застрояване, УПИ ХІ-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ ХІІ-012025 - жилищно застрояване през имоти с ИД 

12.230, 12.229, 12.225, местност „Текнето”, от Кадастралната карта на с. Белащица, 

съгласно заявление вх.№ 9424-59/05.04.2017 г. от „БУЛМАЛТ” ООД, БУЛСТАТ 

115856357, с управител Георги Драганов.  

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

На основание чл.29 (1) от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), (ред. ДВ 

бр.39 от 2011г.) и чл.30 (3) от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

    1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за техническа 

инфраструктура (ВиК) за УПИ І-012025 - жилищно застрояване,  УПИ ІІ-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ ІІІ-012025 - жилищно застрояване , УПИ ІV-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ V-012025 - жилищно застрояване, УПИ VІ-012025 - 

жилищно застрояване,  УПИ VІІ-012025 - жилищно застрояване, УПИ VІІІ-012025 

- жилищно застрояване, УПИ ІХ-012025 - жилищно застрояване, УПИ Х-012025 - 

жилищно застрояване, УПИ ХІ-012025 - жилищно застрояване, УПИ ХІІ-012025 - 

жилищно застрояване, през имоти с ИД 12.230, 12.229, 12.225, в местността 

„Текнето”, от Кадастралната карта на с.Белащица, община „Родопи“. 

     2. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години. 

 

 МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.29 (1) от Закона за 

опазване на земеделските земи и чл.30 (3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи и при следните фактически основания: Като се има 

предвид, че е изработен проект на ПУП-ПП за обект: Уличен водопровод през имоти 

12.230, 12.229, 12.225, 12.501 и 12.500 в м. „Текнето“ по КК на с. Белащица; като се има 

предвид, че съгласно чл.29 (1) от ЗОЗЗ промяната на предназначението на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на 

техническата инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или 

учредяването на право на строеж или сервитути върху общински имоти се извършва 

без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след 

решение за предварително съгласие на  общинския съвет за изработване на подробен 

устройствен план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението общинският 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В 

РЕШЕНИЕ № 157 

 

Прието с Протокол №  10 от 29.05.2017г. 

 

Относно: Докладна записка с Вх.№ 9424-481/27.04.2017г. за предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за транспортен достъп за поземлен имот № 030068, в процедура 

за промяна на предназначение на земеделска земя за УПИ 030068-І – производство на 

резервни метални части за машиностроенето и УПИ 030068-ІІ - производство на 

резервни метални части за машиностроенето, местност „Нешовица“ от Картата на 

възстановената собственост на с.Браниполе, съгласно заявление вх.№ 9424-

481#3/30.03.2017 г. от „САМИ МСД“ ЕООД, с управител Самуил Моис Молхо 

 

Общински съвет „Родопи“ 

РЕШИ: 

 

 

На основание чл.29 (1) от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и чл.30 

(3) от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

(ППЗОЗЗ), Общински съвет „Родопи” – Пловдив: 

    1. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп 

за поземлен имот № 030068, в процедура за промяна на предназначение на земеделска 

земя за УПИ 030068-І – производство на резервни метални части за машиностроенето и 

УПИ 030068-ІІ - производство на резервни метални части за машиностроенето, 

местност „Нешовица“ от Картата на възстановената собственост на с.Браниполе, 

община „Родопи“, през: 

- част от имот № 030142 – полски път, собственост на Община „Родопи“. 

      2. Дава предварително съгласие за провеждане на процедура за промяна 

предназначението на части от : 

- имот № 030142 – полски път, общинска собственост, в път с трайна настилка. 

3. Възлага на „САМИ МСД“ ЕООД, собственик на поземлен имот № 030068, в 

процедура за промяна на предназначение на земеделска земя за УПИ 030068-І – 

производство на резервни метални части за машиностроенето и УПИ 030068-ІІ - 

производство на резервни метални части за машиностроенето, местност „Нешовица“ от 

Картата на възстановената собственост на с.Браниполе, общ.„Родопи“, да проведе 

процедурата за промяна на предназначението на части от имот № 030142.  

    4. Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – две години. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.29 (1) от Закона за 

опазване на земеделските земи и чл.30 (3) от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи и при следните фактически основания: Като се има 

предвид, че е изработен проект на ПУП-ПП за обект: Проектна пътна връзка за 

поземлен имот №  030068, в процедура за промяна на предназначение на земеделска 

земя за УПИ 030068-І – производство на резервни метални части за машиностроенето и 

УПИ 030068-ІІ - производство на резервни метални части за машиностроенето, 

местност „Нешовица“ от Картата на възстановената собственост на с.Браниполе,  

община „Родопи”- Пловдив; като се има предвид, че съгласно чл.29 (1) от ЗОЗЗ 

промяната на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, 
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