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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване 

изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 
УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 615а по плана 
на гр.Шумен. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Постъпило е заявление с вх.№УТ-13-001 от 05.01.2017г.  от „Дидис“ ООД за 

разрешаване изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 
– ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 
615а по плана на гр.Шумен. 

Тъй като изменението на плана засяга повече от един квартал, на основание  чл.124а, 
ал.1 от ЗУТ, предложението се внася за разглеждане от Общински съвет Шумен. 

Във връзка с изисквания на „НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА 
СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР“ се налага удължаване на улична отсечка от о.т.1339 до 
о.т.1345а по регулационния план на гр.Шумен. 

Предложението за промяна на плана е разгледано в заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията по т.5 от Протокол №4 от 07.02.2017 г. с 
решение да се внесе в Общински съвет. 

  
  

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик с вх.№УТ-13-001 от 
05.01.2017г., на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ,  Скица-предложение 
по чл.135, ал.2 от ЗУТ, и решение на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №4 от 07.02.2017 г., 
Общински съвет Шумен. 
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Р А З Р Е Ш А В А : 
 
Изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 615 и 615а 
по плана на гр.Шумен съгласно приложена скица-предложение. 

С проекта за Подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ да се 
удължи улична отсечка от о.т.1339а-1339-1345а по регулационния план на гр.Шумен. 

Разширява се съществуваща пешеходна връзка до ширина на улица 8м. между 
регулационни граници на кв.615 и кв.615а.  
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет 
по Устройство на териториите,  
строителство и екология 
 
Предложил: 
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 
 
Съгласувал: 
Йоана Станчева, 
Старши юрисконсулт при Община Шумен, 
 
Изготвил: 
инж.Велко Петков, 
Главен експерт „ Регулация“ в Дирекция УТКСЕ 
 


