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Севлиево

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
т д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.21. Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Кръвеник 
във връзка с отпадане на части от улици, прилежащи на кв. 14 и кв. 15

Уважаеми общински съветници,
Съгласно действащия застроителен и регулационен нлан /ЗРП/ на с. Кръвеник, 

одобрен на 14.07.1970г., за част от ПИ 66 е отреден УПИ Х1-66 от кв. 15. През имота е 
предвидено да мине улица с осови точки 96 -  57, а останалата част от имота попада в УПИ 
VI от кв. 14, отреден за „Индивидуално комплексно жилищно строителство на ДПП 
„Балканско ехо”. Части от ПИ 66 попадат в улична регулация на нереализирана улица с 
осови точки 62а-57б-57-56-55. Съгласно представен в техническата служба на Община 
Севилево нотариален акт понастоящем ПИ 66 е собственост на Иван Христов Колев -  т.е. 
не е извършено предвиденото отчуждаване на съответните части от имота и 
предвижданията на плана не са реализирани.

В Община Севлиево е постъпило заявление с вх. № 94.1811/18.03.2014 г. от Иван 
Христов Колев за допускане на частично изменение на ЗРП на с. Кръвеник. Искането е да 
отпадне предвиденото преминаване на улици през ПИ 66 и УПИ Х1-66 от кв. 15 да се отреди 
за целия имот.

Заявлението е разгледано на заседание на Общинския експертен съвет по устройство 
на територията /ОЕСУТ/ при Община Севлиево на 02.04.2014 г. Съгласно протокол № 4 от 
02.04.2014 г. на ОЕСУТ искането е законосъобразно на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от 
Закона за устройство на територията -  поради неизвърщено отчуждаване в сроковете по чл. 
208 от същия закон.

Отпадането на частта от улица с осови точки 9 6 -5 7 , преминаваща през ПИ 66, няма 
да остави без достъп урегулирани поземлени имоти от прилежащите кв. 14 и кв. 15. 
Отпадането на частта от улица с осови точки 62а-57б-57-56-55, преминаваща през ПИ 66, 
също няма да остави без достъп урегулирани поземлени имоти от прилежащите кв. 14 и кв. 
15.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет гр. Севлиево да вземе 
следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 134, ал.2, т. 1 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет -  Севлиево ДАВА СЪГЛАСИЕ за частично изменение на застроителния 
и регулационен план на с. Кръвеник, като частта от улица с осови точки 96 -  57, 
преминаваща през ПИ 66, и частта от улица с осови точки 62а-57б-57-56-55, преминаваща 
през ПИ 66, отпаднат от предвижданията на плана при спазване на изискванията за 
задънени улици по чл. 81, ал. 1 от Закона за устройство на територията и като УПИ Х1-66 
от кв. 15 се отреди за целия ПИ 66.
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