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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 
изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, 
ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 603 и 362а по плана на гр.Шумен. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Във връзка със заявление с вх.№26-00-362 от 08.02.2017 г.   от „ЕГЕ ГРУП“ ЕООД е 
решено да се образува нова улична отсечка, като част от трасето на улицата съвпада с 
трасето и сервитутите на съществуващи водопроводи. 
 С Решение №493 по протокол №21 от 25.05.2017 г. на Общински съвет Шумен е 
разрешено изменението на плана на части от кв.603 и кв.362а - новообразуван по плана на 
гр.Шумен. 

Тъй като изменението на плана засяга повече от един квартал, на основание  чл.129, 
ал.1 от ЗУТ, проектът се внася за одобряване от Общински съвет Шумен.  

Проектът за изменение на плана за регулация е разгледан в заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията по  т.2 от Протокол №22 от 13.06.2017 г. с 
решение да се внесе в Общински съвет за одобряване.  

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.4 от ЗУТ, заявление с 
вх.№26-00-362 от 08.02.2017 г., Решение на Общински съвет – Шумен №493 по протокол 
№21 от 25.05.2017 г.  за разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.2 от Протокол №22 
от 13.06.2017 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията,  
Общински съвет Шумен  

 
О Д О Б Р Я В А : 

 
Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 603 и 362а по плана на 
гр.Шумен. 

С проекта за изменение на ПУП-План за регулация се образува нова улична отсечка 
от осова точка 89 до осова точка 137, като част от трасето на улицата съвпада с трасето и 
сервитутите на съществуващите водопроводи. 
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Образува се нов кв.362а за частта от кв.603, разположена от западната страна на 
новообразуваната улица. 

Променят се границите на засегнатите от изменението УПИ, които се отреждат за 
съответните имоти от кадастралната карта на гр.Шумен. 

 
Проектът се одобрява по  приложения чертеж, вписан в изх.дневник под №268   от 

15.06.2017 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
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