
 1

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

          9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

                     ISO 9001   ISO 14001   OHSAS 18001 

 
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от  Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Отстраняване на явни фактически грешки при прилагане на 
чл.103а от ЗУТ в ОУП на гр.Шумен, в изпълнение на Решение №570/протокол №24 

от 28.09.2017г. на Общински съвет – Шумен 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на Решение №570/28.09.2017г. на Общински съвет - Шумен, 

беше възложено на Изпълнителя на ОУП на гр.Шумен – НЦТР-София, да извърши 

проучване и изпълнение на горецитираната проектантска дейност.  
За целта беше сключен договор №25-01-397/21.11.2017г. Община Шумен 

предаде на проектантския колектив материалите по констатираните при дейността на 
Общината явни фактически грешки – неотразени правилно влезли в сила ПУП - 

преди август 2011год.  

Извършиха се няколко съвместни контролни заседания между специалистите 
в отдел ТСУ, при дирекция УТ и НЦТР-София, при които се изясниха 
допълнителни изисквания по начина на представяне. 

Представените графични и текстови материали бяха внесени за разглеждане 
в ОбЕСУТ и приети с протокол №35 от 09.10.2018г. – т.11, с положително 

становище за внасяне в Общински съвет – Шумен за одобряване. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, във връзка Решение №570/28.09.2017г.-
протокол №24 на Общински съвет – Шумен за разрешаване на процедура по 

прилагане на чл.103а от ЗУТ; протокол на ОбЕСУТ №35 от 09.10.2018г. – т.11 

 

ОДОБРЯВА: 

 

Актуален вариант на ОУП на гр.Шумен, с отстранени явни фактически 

грешки при прилагане на чл.103а от ЗУТ за имоти с влезли в сила Подробни 

устройствени планове преди 10.08.2011год. (годината на одобряване на плана), 
подробно описани в текстови и графични материали, неразделна част от 
настоящото решение, представляващи:  

 

– Схема на отразени забележки в ОУП на гр.Шумен с изх. 424/11.10.2018г. – 

М 1:10 000 

– Актуален вариант на ОУП на гр.Шумен към 2018год. с изх. №425/11.10.2018г. 
– М 1:5 000 

 

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в „Държавен вестник”, 

съгласно чл.127, ал.6 от ЗУТ.  
 

 
 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 
ПРЕДЛОЖИЛ, 

арх. Д. Стефанова-Тузсузова     

Главен архитект на Община Шумен 

 
СЪГЛАСУВАЛ, 

Йоана Станчева 
Старши юрисконсулт на Община Шумен 


