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в квартал № .L;г~' ~ ~U ~/,/
по плана гр.(с.)
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~~
община
намир ащ се на адрес:
Мол а nirи бъде разрешено изработването (да бъде допусі-iато изменението), (да
бъде разгледан и одобрен) проектът за
Вид инициатива:
❑ 1. Подробен устройствен план (ПУП) за част от населено място в обхвата до три
квартала (чл.124а, ал.2 от ЗУТ)
❑ 2. Подробен устройствен план (ПУП) за един или група поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии (чл.124а, ал.1 от ЗУТ)
❑ 3. Работен устройствен план (РУП) за един и група поземлени имоти
❑ 4. План-извадка от ПУП по реда на цл.133 от ЗУТ
❑ 5. Изменение на действащ план на основание чл. 134, ал.
във връзка с § 6, ал. 1 от ПР на 3УТ.

, т.

от ЗУТ,

Приложения:
❑ 1. Документ за собственост №

год.

/

❑ 2. Удостоверение за наследници при наследствени имоти №

/

r.

❑ 3. Скица с предложение за исканото изменение
❑4. Проект за
❑ 5. Декларация на заинтересованите съседи по чл.131 от ЗУТ
❑ 6. Писмено съгласие с нотариално заверени подписи от собствениците и нбсите
на ограничени вещни вещни права на съседните имоти npti искане за свърза о
застрояване на границата между тях
, 4,~
❑ 7. Квитанция за платена такса
'2~олитлп•
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СЗ~iИЛЕН ИМОТ
~-" 6.~7.2020 г.
---. w : :этор 632а7.50б.322
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:~erі, :~ьс 3аповед QД-18-12/1Q.03.2010 г.
алните егистры. засягащо поземлемия имот.

СКИЦА t~РЕДЛQЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ПР3 За УП1►~ Т~FIАФТОВ0 СТОПАНСТВО И
УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ ОТ О.Т.696 ДО 327,
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Реа-истр IСартотека Досие
1. ДАТА НА СЪСТАВSШЕ
2, РАБНО ОСИ_ОВАНИЕ
З. ВИД И OHHCAHHE НА
ИтV1ОТА

~

- - ~
15.в9.2020 г.
Пi.2 ат.1 т.1, чл.3 ал.3 и чл.56 от'ЗОС-т
П®~емлен имот с площ 102 / 1067 м~Гсто и два м от
хУ ляда и шестдесет и седем / идеални части от имот
е и?ечТификатор 63207.506.322 !шестдесет и три
хи=~ди двеста и седем, точка, петстотин и
шееg9точка, триста двадасат и две /
Гр.Рудпзем

4. МЕСТОИАХОЖДЕHIiЕ НА
ИМОТА
1 5. Г~А~ШЦИ НА HMOTA
! 6. ДА_П'БLIIiA ОЦЕНКА НА
ИМОТА 1СЪМ МОМЕIЗТА НА
УТ13ЪР■КZАААНЕ 1iA АКТА:
7. Б1%IБШ СОБСТБЕПИК НА
; ИbIO'1'А
8. СЪСОБСТSЕНИЦИ
9. цЗОNIЕР И ДАТА НА
1 С'БСТАВЕНИ ИО - РАНО

~ ~..4і >i

.
/~
СКА ~СОБСТВЕНОGГ

Т№
№

34 Ч4.СТIЗА ОБ~І

s

•

Им€sт е идентификатор 63207.506.827, 63207.506.324,
6З207.506.340 и 63207.506.343
438,60 лв.

10. ПРЕДОСТАВЕАИ ПРАВА ЗА 5'111'А13ЛЕНИЕ:
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩИИ ПРАВА ВЪРХУ
І 11. УЧРЕДЕНИ ИЛИ ВЪЗНИКНА1И
ИМОТА:
I 12. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: Елена Петрова Димовска
гл.спец."Общ.с®бственост"
13. ЗАБЕЛЕЖКИ:
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ПРОЕКТ
ОБЕКТ: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЗ ЗА УПИ VI-HAФTOBO СТОПАНСТВО,
УПИ VII-ГАРАЖИ И НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.58,
ГР. РУДОЗЕМ
СОБСТВЕНИК: „РАЙ ГРУП" ООД
ФАЗА: ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ. 125, АЛ.1 ОТ ЗУТ И СКИЦА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ 135, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА
У1,
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ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIНАФТОВО
СТОПАНСТВО, УПИ VII-ГАРАЖИ ИЗМЕНЕНИЕ НА
УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ В КВ.58, ГР. РУДОЗЕМ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РАЙ ГРУП" ООД ГР. РУДОЗЕМ
I. МОТИВИ ЗА ИСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ
Имот 322 по кадастралната карта на гр. Рудозем е продаден на
фирмата за нуждите на производствените и търговски дейности които
осьществява. Част от него се засяга от улична регулациямежду О.Т. 326
и 327. Същата не е разкрита, като на лице са условията за нейното
премахване по чл. 208 от ЗУТ - изминали са повече от 10 годмни от
влизане в сила на ПРЗ.
II. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Основанията за промените в плана по отношение на отреждането и
новото предназначение са на основание чл.134, ал.2, т.1 и т.2 .
Дворищната регулация да се проведе по имотните граници на имот
322 на основание на &80т ПР на ЗУТ.
да се отрегулира нова улична отсечка между имоти 323 и 321 в
обсега на имот 343-сьщесгвуващ път, с габарит 3,50м сьгласно
условията изискващи се по чл. 81, ал.1 от ЗУТ - новата улична отсечка
ще обслужва по малко от 4 УПИ. Отчуждаването за нови улични отсечки
е за сметка на собсвениците на прилежащите имоти съгласно чл.81, ал.4
от ЗУТ.
УПИ VI-нафтова стопанство да се преотреди в УПИ VI-за складови,
производствени и тьрговски нужди.
Като устройствена зона по Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, УПИ VI
да се преотреди в предимна производствена зона /Пп/ с произтичащите
ограничения за недопускане на вредности сьгласно условията по чл.25,
ал. 1 от Наредба № 7. В матрицата към ПУП да се предвиди височина на
бъдещите сгради до 10м., плътност на застрояване до 60% и Кинт. до
1,2.
Възложителят представя сьгласувателно писмо от РИОСв - Смолян.

Съгласуване с РИЗ - Смолян ще се извърши след представяне на
разрешение за изработване на ПУП по настоящото искане. Санкции и
ограничения при нарушаване на хигиенните норми за чиспота на
въздуха и ниво на шум ще се налагат от РИЗ след замерване на нивата
на замърсяване. Възможно е и допълнително ограничаване на
вредностите посредством шумозаглушителни огради и филтриране на
замърсен въздух.
Съгласуване сьс собствениците на сьседни имоти през улица не е
необходимо съгласно изискванията по чл. 131, ал.2, т.4 - няма да се
искат намалени отстояния спрямо сьществуващата жилищна застрсэйка
през улица.
III. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
2.
З.
4.
5.

Копие от актуална скица, издадена от агенцията по кадастьра
Копие от договор за покупко продажба на имота
Договор за покупко продажба на употребявани баки за мазут
Копие от сьгласувателно писмо жт РИОСВ - Смолян
Бланка-образец за искане на сьгласуване от РИЗ, от коята е
видно, че сьгласуването става след представяне на разрешение
за изработка на ПУ
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OБLI[ННА РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ С ОЛЯН
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ имот — ЧАСТНА
ОБЩиНСКА СОБСТВЕНОСТ

Днес, 02.06.2009 год. в гр.Рудозем, между:
~дд
1.ОБЩиНА—РУДОЗЕМ, с
адрес
на
управление—гр:Уудозем, ~
бул."Бългаlэия", № 15, , БУЛСТАТ— 000615075, дан.номер 1216003078 , q
представлявана от ниКОЛАЙ ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ —Кмет наричан ~
ПРОДАВАЧ, от една страна
i
и
+
2. " РАЙ ГРУП — 1991 " ООД с ЕИК 200614961, седалище и адрес на ~
управление rp. Рудозем ул." Освобождение " № 10 представлявано от'
Жасмин Асенов Раев с ЕГН 5806256024, от друга, наричан КцПУВАЧ, в.
изпълнение на Решение № 188 от 08.03.2009 г. на общински съвет и Заповед {
№ 252 от 22.05.2009 г на Кмета на Обпцпiа Рудозем и чл. 39 от Наредбата за F
реда за придобиване, управленне и разпоренсдане с общинско имущество , се ~
Р.
сключи насгоsпция договор за следиото:
;
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.ПРОДАВАЧЪТ—ОБЩИНА РУДОЗЕМ продава на " РАЙ ГРУП —„
1991 "ООД
следния общински недвижим имот — частна общинска ;
собственост, находящ се в гр.Рудозем представляващ следното: УПИ VI, i
кв.58 по ПУП на гр.Рудозем с площ 965-кв.ъ[ при границн : улична регулация, ;
УПИ Vц, кв.58 и край на реrулация за сумата от 28 970 лв. с вкJпочен ДДС.
Данъчната оценка на недвижимия имот е в размер на 5 211.00 лева,
сьгласно удостоверение за данъчна оценка № 2464 / 02.06.2009 г. на Д
Рудозем.
2. КУПУВАЧЪТ заявн, че купува имота, подробно описан в т. 1, при
цената и условията по настоящия договор.
!

3. Цената на имота в размер на 28 970 лева с вкшочен JjДC е заплатена
от КУПУВАЧА по следния начин:
- 5 784 / пет хиляди седемстотин осемдесет и четири/ лева -заплатен
депозит за участие в тьрг.
-остатькът от 23 186 / двадесет и три хиляди сто осемдесет и шест /
лева
е
внесена
по
банкова
сметка
на
ПРОДАВАЧА '
BG67IORT80198400500600 код 445600 , IORT8019 и BIC: IORTBGSF при ТБ '
" ИНВЕСТБАНК" клон Смолян, офис Рудозем с платежно нареждане от
01.06.2009 г.
Ч

4.Двете страни са длъжнн да отдра.вят писмена молба до Съдияrл по'
вписваинята при Районен сьд-Мадан, за вписване на договора в съответните у
партиди на съда. Държавната. такса за вписването на имота е за сметка на а
КУПУВАЧА.
с~
~
5. Върху пазарната цена на недвнисимня имот са платени 2,4 % местен ;
данък по ЗМДТ в размер на 695,28 лв./ шестстотин деветдесет и пет лева и;
двадесет и осем стотники / по смегка BG67IORT80198400500600 код 442500
, IORT8019 и BIC: IORTBGSF при ТБ " ИНВЕСТБАНК" клон Смолян, офис ;
Рудозем с тиатежно нареждане от 01.06.2009 г.
б.Върху пазарната цена на недвижимия имот са начислени 2% ;
режийни разноскн в размер на 578,80 лева / петстотин седемдесет и осем ~
лева и осемдесет стотинки /, заплатени по сметка B667I0RT80198400500600
код 445600 , I0RT8019 и BIC: IORTBGSF при ТБ " ИНВЕСТБАНК" клон !
Смолян, офис Рудозем с платежно нареждане от 01.06.2009 г.
;
7. Съгласно чл.48 от НРПУРОИ лидето е заплатило сумата от 30(b
i
/триста/ лева - разходите за изiлияне на оденката на имота.
_
8.Владението върху недвихпикия имот, предмет на настоящия договоіј
ще се предаде веднага след вписване на договора в Службата по вписваният*
при Райанен съд-Мадан.
9.В случай на евикция /съдебно отстранение/ на КУПУВАЧА от
описания в пункт първи недвижик имот, ПРОДАВАЧЪТ дължи заплащане н~
обезщетение на КУПУВАЧА по пазарната оценка кьм момента на влизане н~
сьдебното решеине за евикция в сила.
,~

10.Продавачът декларира, че е собственик на недвижимия имот и че
върху него няма вписани вещни тежести-ипотеки или възбрани, искови
молби, съдебни решения, договори за наем и др., че същото не е предмет на
висящо исково производство.

11.КУГІУВАЧЪТ декларира, че е запознати с фактическото положение
и правните последици от сключването на договора. КУПУВАЧЪТ декларира
сьщо, че е наясно сьс задължението за деклариране на осн.чл.14 от ЗМДТ в
дакьчното подразделение по местонахождението на имота в двумесечен срок '
от сключването на договора.
Съгласно чл. 18 от Закона за собственостга, настоящият договор нма
силата на НОТАРИА,ПЕН АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните; един за Службата. по вписванията при Мадански
районен съд; един за Службата " Общинска собственост" по
местонахождение на кмота.
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Съгласувано с юрист: ...
/М.Ормавова/

