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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 – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: 

„Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната карта на 

гр.Шумен. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Постъпило е заявление с вх.№УТ-14-034 от 26.02.2018 г. от Николай Василев Николов 

за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по 

кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Стража“.   

Полският път, представляващ имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната 

карта на гр.Шумен осигурява лице на имоти, за които съгласно Общия устройствен план на 
гр.Шумен, е предвидена възможност за промяна предназначението на земеделската земя за 
смесени складови и обслужващи функции. Имотът на възложителя – имот с идентификатор 

83510.38.9 също има лице към описания полски път. С решение на общински съвет №664 по 

протокол №28 от 25.01.2018 г. е разрешено изработване на ПУП-План за застрояване в имот 
83510.38.9, като е указано да се внесе и ПУП-Парцеларен план за транспортната 

инфраструктура до имота. 

С проекта се разширява полския път в северна посока, за сметка на съседен имот, 

общинска собственост, с начин на трайно ползване „Територии, предназначени за селското 

стопанство“, до достигане на обща ширина на пътя от 6 метра. 

 Проектът е разгледан в заседание на ОбЕСУТ по т.6 от Протокол №9 от 13.03.2018 г. с 

решение да се внесе в Общински съвет Шумен за одобрявне на ПУП.  

По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 

устройство на териториите. 

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да  

 

 

РЕШИ: 
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На  основание чл. 129  ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, Заявление с 

вх.№УТ-14-034 от 26.02.2018 г., решение на общински съвет №664 по протокол №28 от 
25.01.2018 г. за разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.6 от Протокол №9 от 
13.03.2018 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията,    

 

О Д О Б Р Я В А : 

 

Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, 

ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по 

кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Стража“. 

 

Проектът се одобрява по  приложените чертежи, вписани в изх.дневник под №87 и 

№88  от 14.03.2018 г., представляващи неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Съгласувал: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт при Община Шумен, 

 

ПРЕДЛОЖИЛ 

арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    

Главен архитект на Община Шумен 

 

Съставил: 

инж.Росен Христов 

 

 


