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ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
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РЕШЕНИЕ № 661 

по протокол № 28 от 25.01.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, 
ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от 
ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по 

чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на 
гр. Шумен 

 

 

   /с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

Във връзка със заявление с вх.№ УТ-13-005 от 08.01.2018 г. на основание       
чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2,   

т. 1 във връзка с чл. 208 от ЗУТ, решение на Общински съвет № 935 по протокол № 

51 от 10.08.2011 г., с което е одобрен ОУП на гр. Шумен, предварителен проект на 
Застроително-регулационен план на кв. „Млада гвардия“, приет с решение по т. 1 от 
протокол № 28 от 08.07.1997 г. от заседание на Архитектурно-градоустройствената 
комисия на Община Шумен, действащ на основанието на § 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ 

план за регулация и застрояване на гр. Шумен – кв. „Млада гвардия“, одобрен със 
заповед № 981 от 02.11.1987 г., задание за възлагане на ПУП по чл. 125 от ЗУТ във 
връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по  т. 12 от протокол № 1 от 
09.01.2018 г., Общински съвет Шумен 

 

О Д О Б Р Я В А : 

Заданието по чл. 125 от ЗУТ, 

Р А З Р Е Ш А В А : 

 

Изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН–ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 

645 и 646 по плана на гр.Шумен съгласно скицата-предложение и заданието за 
проектиране. 



 С проекта да се промени  габарита на улична отсечка от осова точка 9496 до 

осова точка 9512 в съответствие с предвижданията на комуникационно-

транспортната схема към ОУП на гр. Шумен и предварителния проект на 
Застроително-регулационен план на кв. „Млада гвардия“, приет с решение по т. 1 от 
протокол № 28 от 08.07.1997 г. от заседание на Архитектурно-градоустройствената 
комисия на Община Шумен. Да  отпадане улична отсечка от осова точка 9499 до 

осова точка 9500. Да се образува нова улична отсечка от осова точка 9499 (нова) до 

осова точка 9499б (нова) и се урегулират имоти с идентификатори 83510.656.164 и 

83510.656.163 по кадастралната карта на гр. Шумен в нов УПИ V-400 от кв. 645 по 

плана на гр. Шумен, който УПИ се отрежда за имот с проектен идентификатор 

83510.656.400 по кадастралната карта на гр. Шумен, образуван от обединението на 
имоти 83510.656.164 и 83510.656.163. 

Квартали 645 и 646 да се обединят в кв. 645, а засегнатите от изменението УПИ 

да се преномерират в рамките на новия квартал. 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от връчването 

му на заинтересованите лица пред Административен съд  Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


