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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: Относно поправка на Решение № 923 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г. на 

заседание на Общински съвет Шумен 

 

      

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

Любомир Христов, Кмет на Община Шумен, като разгледах Решение № 923 по Протокол № 

37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 

 

УСТАНОВИХ: 

 

С Решение № 923 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет 

Шумен, Общински съвет е разрешил: 

 

Изработването на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с 

идентификатор 83510.337.2, м. „Дремжа“, по Kадастралната карта на гр.Шумен. Предвижда 

промяна на предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона „за предимно 

производствени дейности“, с конкретно предназначение на имота „за производствено-складова 

база и сервиз за ремонт на МПС“  с височина до 15,0 м.  Предложението е разгледано на заседание 

на ОбЕСУТ по т.7 по Протокол №34/05.10.2018 г.,  със становище да се внесе в Общински съвет 

Шумен за разрешаване изработване на ПУП. 

 
 

 

В решението  е допусната явна техническа грешка, като  на ред 8 /осми/, 19 /деветнадесети /  и 

ред 21 /двадесет и първи/, четено от горе надолу, вместо текста: „ …имот с идентификатор №  

83510.377.2“, трябва се чете „..имот с идентификатор №  83510.337.2“. 

По тази причина се налага поправка на текста на Решение Решение № 923 по Протокол № 37 от 

25.10.2018 г.   на заседание на Общински съвет Шумен. 

На основание изложеното, чл.62, ал.2 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

Поправя се Решение № 923 по Протокол № 37 от 25.10.2018 г.   на заседание на Общински 

съвет Шумен по следния начин: 

 На ред 8 /осми/ вместо „ …имот с идентификатор №  83510.377.2“, трябва се чете „..имот с 

идентификатор №  83510.337.2“.  
На 19 /деветнадесети /  вместо „ …имот с идентификатор №  83510.377.2“, трябва се чете 

„..имот с идентификатор №  83510.337.2“.  

На 21 /двадесет и първи/ вместо „ …имот с идентификатор №  83510.377.2“, трябва се чете 

„..имот с идентификатор №  83510.337.2“.  

 В останалата си част текстът на Решението остава непроменено. 

  

Настоящото Решение съставлява неразделна част от Решение № 923 по Протокол № 37 от 

25.10.2018 г.  на заседание на Общински съвет Шумен. 

  

 Преписи от Решението да се приложат и подвържат към досието на плана за имота и към 

архив. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ, 

Иван Кавръков, 

Старши юрисконсулт на Община Шумен 
 

ПРЕДЛОЖИЛ, 

арх. Д. Стефанова-Тузсузова     

Главен архитект на Община Шумен 
 

 

Съставил: 

арх.Калин Костадинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


