
До
Общински съвет - 
Севлиево

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

1.11. Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП за УПИ XIII
от кв. 87 по плана гр. Севлиево

Уважаеми общински съветници,
В Община Севлиево е постъпило заявление от собственици на жилища в жилищен 

блок на ул. „П. Р. Славейков” № 40 в гр. Севлиево с искане за откриване на процедура за 
обособяване на места за гаражи и отстъпване право на строеж в общински имот на 
гарепосочения адрес, представляващ УПИ XIII от кв. 87 по плана на гр. Севлиево.

Съгласно действащия застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Севлиево УПИ 
XIII от кв. 87 е предвиден за средноетажно жилищно застрояване и е с отреждане 
„Обществено жилищно строителство”. Основното застрояване в имота е реализирано -  
изградени са жилищни секции с административни адреси ул. „П.Р.Славейков” № 38 и № 40 
и ул. „Отец Паисий” № 16 и № 18. Сградите са проектирани и изпълнени без гаражи в 
партера.

Предвид острата нужда от регламентирани места за гариране и паркиране в градския 
център считаме за целесъобразно в УПИ XIII от кв. 87 по плана на града с частично 
изменение на действащия ЗРП да се предвиди допълващо застрояване -  гаражи. 
Процедурата по изменение на плана ще са проведе при спазване правилата и нормативите за 
разполагане на допълващо застрояване на граница със съседни урегулирани поземлени 
имоти.

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. 6 от Закона за устройство на територията 
Общинският съвет -  Севлиево ДАВА СЪГЛАСИЕ за започване на процедура за частично 
изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр. Севлиево за УПИ XIII 
от кв. 87, като в същия се предвиди допълващо застрояване -  гаражи -  на граница със 
съседните урегулирани поземлени имоти.

С ъ т . Зап,
З а м .К м е т

КМЕТ .̂ ...............

МЦ /д-р Иван Иванов/




