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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 248 

  
      гр. Копривщица           27.01.2022 година 

 
 

На основание чл.45, ал.9, от ЗМСМА общински съвет – Копривщица изменя 

Решение №228/25.11.2021г., чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4 от ЗОС; чл. 

56, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ; чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 58, ал. 1 от НРПУРОИ 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 
 

І. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3, във 

връзка с ал. 5 от ЗУТ, а именно:  

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР 

 

ЗА ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ СЪСЕДНИ УРЕГУЛИРАНИ 

 

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

 

Днес,……………………2022 г. в гр. Копривщица, между: 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА, ЕИК 000776331, ул. „Любен Каравелов” № 16, 

представлявана от Бойка Рашкова Дюлгярова – Кмет на Община Копривщица и 

Василка Иванова Стефлекова-Йовкова- Директор Дирекция „ФСД”, от една страна 

и 

Лучко Дончев Бучков, ЕГН……………., л.к………. постоянен адрес гр. Копривщица; 

ул.“Първа пушка“ № 45 и Ели Дончева Бучкова ЕГН……………., л.к………. постоянен 

адрес гр. Копривщица; ул.“Първа пушка“ № 45  от друга страна,  

на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, в изпълнение на Решение №136/17.12.2020г,  

взето   с протокол № 22/17.12.2020 г. на Общински съвет- гр. Копривщица, 

Решение №210/30.09.2021г,  взето с протокол № 34/30.09.2021 г. на Общински 

съвет- гр. Копривщица и Заповед №12/12.01.2021 на Кмета на Община 

Копривщица сключиха настоящият договор  за  следното: 

 

чл. 1. Страните по този договор се споразумяват да се промени  границата между 

ПИ 38558.5.11 по КККР с  НТП За второстепенна улица / общинска собственост / и 

УПИ I – 528, кв. 52 по плана на гр. Копривщица  / ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. 

Копривщица/ собственост на Лучко Дончев Бучков, съгласно Нотариален акт № 100 

том 2 рег. 1977 дело 242 от 18.12.2003г. и Ели Дончева Бучкова, съгласно 
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Нотариален акт № 104 том 2 рег. 1984 дело 245 от 18.12.2003г., съгласно проект 

за изменение на ПУП-ИПР /Изменение план за регулация на УПИ I – 528, кв. 52 по 

плана на гр. Копривщица  / ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/   и  ПУП-

ИПУР  Изменение план за улична регулация за ПИ 38558.5.11 по КККР от 

О.Т1171÷1172, като към УПИ I – 528, кв. 52 по плана на гр. Копривщица  / ПИ 

38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/ се придаде поземлен имот с проектен 

идентификатор 38558.5.474, съгласно скица – проект№15-742598/08.07.2021г. на 

АГКК-Софийска област, с проектна площ 19 кв. м. 

 

чл.2. В тримесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-

ИПР Изменение план за регулация на УПИ I – 528, кв. 52 по плана на гр. 

Копривщица  / ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/ собственост на Лучко 

Дончев Бучков, съгласно Нотариален акт № 100 том 2 рег. 1977 дело 242 от 

18.12.2003г. и Ели Дончева Бучкова и ПУП-ИПУР  Изменение план за улична 

регулация за ПИ 38558.5.11 по КККР от О.Т. 1171÷ О.Т. 1172; Лучко Дончев Бучков 

и Ели Дончева Бучкова се задължават да заплатят на ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

сумата от 1 919,00(хиляда деветстотин и деветнадесет  ) лева  без ДДС, 

представляваща цената на недвижимия имот – общинска собственост, подробно 

описан в т. 1 от настоящия предварителен договор и определена от Общински 

съвет – Копривщица с решение №…………………………………    , вносими по сметка на 

община Копривщица - № BG23CECB979084A9128200 – ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  –  с 

код на вид плащане 445600, в Централна Кооперативна Банка. 

 

3. В тримесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ИПР 

Изменение план за регулация на УПИ I – 528, кв. 52 по плана на гр. Копривщица  / 

ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/ и ПУП-ИПУР  Изменение план за улична 

регулация за ПИ 38558.5.11 по КККР от О.Т1171÷1172 Лучко Дончев Бучков и Ели 

Дончева Бучкова. се задължават да заплатят на ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА и всички 

данъци и такси по сделката, както следва: 

 

3.1. 38,38 (тридесет и осем лева и тридесет и осем стотинки) лева, 

представляващи 2 % режийни разноски, съгласно чл. 44, ал. 4 от НРПУРОИ, 

вносими по сметка на ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА – BG23CECB979084A9128200, с код 

на вид плащане 448007 в Централна Кооперативна Банка. 

 

3.2. 57,57 (петдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки) лева, 

представляващи 3% данък на основание чл. 47,ал.2 от ЗМДТ, вносими по сметка на 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  – BG23CECB979084A9128200 с код на вид плащане 442500 

в Централна Кооперативна Банка; 

 

4. В случай, че ПУП-ИПР Изменение план за регулация на УПИ I – 528, кв. 52 по 

плана на гр. Копривщица  / ПИ 38558.5.1 по КККР на гр. Копривщица/ собственост 

на Лучко Дончев Бучков, съгласно Нотариален акт № 100 том 2 рег. 1977 дело 242 

от 18.12.2003г. и Ели Дончева Бучкова и ПУП-ИПУР  Изменение план за улична 

регулация за ПИ 38558.5.11 по КККР от О.Т1171÷1172, не влезе в сила шест 

месеца след сключване на настоящия договор, се извършва актуализация на 

цените по предварителния договор, която се одобрява от Общински съвет – 

Копривщица и въз основа, на която се сключва окончателният договор. 

 

5. В случай, че ЕСУТ установи, че проектът не може да бъде приет без 

изменения, прави служебно предложение до Кмета на общината за изменение на 

предварителния договор. 

 

6. Окончателният договор за прехвърляне на собствеността върху недвижимия 

имот – общинска собственост, описан в т. 1.1 от настоящия договор, ще се сключи 

след влизане в сила на заповедта за одобряването на ПУП-а и заплащане на 

дължимите по т. 2 и т. 3 суми. 
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7. Настоящият договор е предварителен по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, като всяка 

от страните може да поиска сключване на окончателен договор при изпълнение на 

всички горепосочени условия. 

 

8. В случай, че определените суми по т. 2 и т. 3 от настоящия договор не бъдат 

внесени в срока, посочен в същите точки и не се представят документи, доказващи 

извършеното плащане, договорът се счита за прекратен и Лучко Дончев Бучков и 

Ели Дончева Бучкова не могат да черпят права от него и да иска сключване на 

окончателен договор. 

 

ЗА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА: 

 

       

БОЙКА ДЮЛГЯРОВА     Лучко Дончев Бучков 

Кмет на Община Копривщица 

 

 

ВАСИЛКА ИВАНОВА СТЕФЛЕКОВА-ЙОВКОВА  Ели Дончева Бучкова 

Директор Дирекция „ФСД” 

 

 

II. Определя 1 919, 00  лева без ДДС като цена за прехвърляне на собствеността 

на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на ПИ с проектен идентификатор 38558.5.474, с 

проектна площ 19 кв. м., въз основа на пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 

22, ал. 3 от ЗОС от независим лицензиран оценител „Прасков - Консулт“ ООД. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Копривщица изпълнение на решението на 

Общински съвет. 

 

 
Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 27.01.2022 год., Протокол №39/27.01.2022 год. по точка четвърта от 

дневния ред с 8 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


