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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за 
кв.39 и кв.48 по плана на с.Дибич, община Шумен. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Постъпило е заявление с вх.№94-C-39 от 09.02.2016 г. от Севдалинка Минкова Кирова и 
Силвия Димитрова Маринов от гр.Шумен за процедиране и одобряване на Подробен 
устройствен план – План за регулация съгласно чл.110, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и за кв.39 и 
кв.48 по плана за регулация на с.Дибич, община Шумен. 
 По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 
устройство на териториите. Съгласно изискванията на чл.128, ал.3 от ЗУТ, проектът за ПУП 
е обявен на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ. В законно установения срок по 
обявения проект не са постъпили възражения. В свое заседание по т. 13  от Протокол № 17   
от  05.07.2016 г. ОбЕСУТ е дал становище да бъде внесен проектът за ПУП за одобряване от 
Общински съвет – Шумен. 
 На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

На  основание чл. 129  ал.  1 от ЗУТ , във връзка с чл.134, ал.2, т.3 и чл.134 ал.2, т.6 от 
ЗУТ, Заявление с вх.№94-C-39 от 09.02.2016., решение №43 по протокол №3 от 17.12.2015г. 
на заседание на Общински съвет и становище на ОбЕСУТ по т. 13  от Протокол № 17   от  
05.07.2016 г. 

О Д О Б Р Я В А 
 

Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ съгласно 
чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ,  в обхват УПИ IІ-377, УПИ III-437,  от кв.48 и УПИ IX-135, УПИ XI-
435, УПИ I-427, УПИ II-380, УПИ III-381, УПИ IV-381, УПИ V-381, УПИ VI-383, УПИ VII-
382 и УПИ VIII-382 от кв.39 по плана на с.Дибич, община Шумен, с който се заличава от 
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регулационния план  на с.Дибич част от улична отсечка от о.т.92 до о.т.114б, минаваща през 
имот с идентификатор 20938.501.377.  

Обеденяване на УПИ IІ-377 от кв.48, УПИ X-135 от кв.39 и УПИ IX-135 от кв.39, при 
което се образува нов УПИ II-337 от. кв.48, като вътрешно регулационните линии мнават по 
приложените на място имотни граници на имот с идентификатор 20938.501.377 по 
кадастралната карта на с.Дибич, община Шумен, на основание на §8 от ПР на ЗУТ. С 
отпадането на улична отсечка от о.т.92 до о.т.114б, кв.39 отпада от регулационния план на 
с.Дибич и всички УПИ от него се присъединяват към кв.48 по плана на с.Дибич, съгласно 
приложения проект за ПУП-ПР за кв.39 и кв.48 по плана за регулация на с.Дибич, община 
Шумен.  
 

 
  

Проектът се одобрява по  приложен чертеж, вписан в изх.дневник под №263 от 
14.06.2016 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 

 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 


