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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

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

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

 
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 

Относно: Поправка на Решение №442 по протокол №24 от 24.06.2021 г. на заседание 
на Общински съвет Шумен 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 Любомир Христов, Кмет на Община Шумен, като разгледах Решение №442 по 

протокол №24 от 24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 

 

УСТАНОВИХ: 

 

С Решение №442 по протокол №24 от 24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет 
Шумен, Общински съвет е разрешил изработването на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с 
идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под 

манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по 

чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.481 по кадастралната карта на Шумен. 

След извършена проверка на документите за собственост, заданието за проектиране 
по чл.125 от ЗУТ и скицата-предложение за разрешаване на ПУП, приложени към заявление 
с вх.№УТ-13-077 от 19.04.2021 г. от  Женя Иванова се установи, че е допусната очевидна 
фактическа грешка. Заявителката е поискала да се разреши изработването на проект за ПУП 

за имот с идентификатор 83510.651.92 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността 
„Под манастира“. 

Налице е очевидна фактическа грешка. 
По тази причина се налага поправка на текста Решение №442 по протокол №24 от 

24.06.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 

 

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

  

РЕШЕНИЕ: 

 

Поправя се Решение №442 по протокол №24 от 24.06.2021 г. на заседание на 
Общински съвет Шумен по следния начин: 
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 На редове  9, 14, 27, 31 и 35 от Решението вместо „…83510.653.481...“,  да се чете 
„…83510.651.92...“. 

 

 В останалата си част текстът на Решението остава непроменен. 

  

Настоящото Решение съставлява неразделна част от Решение №442 по протокол №24 

от 24.06.2021 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 
 

 

 


