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РЕШЕНИЕ № 763 

по протокол № 31 от 26.04.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за  
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен 
 
 

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

 

На  основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с        
вх. № УТ-13-079 от 16.04.2018 г., решение на Общински съвет Шумен № 725 по протокол № 30 от 
29.03.2018 г. за разрешаване изработване на ПУП, решение по т. 2 от протокол № 13 от      
17.04.2018 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общински 

съвет Шумен  
 

О Д О Б Р Я В А : 
 

Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по 

плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен при следните условия: 
1. С проекта за ПУП-План за регулация се променят очертанията на уличните отсечки и 

кварталите, като бивши квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 се заличават и на тяхно място се 
образуват нови квартали 16, 17 и 18. 

2. С проекта за ПУП-План за застрояване се определя застрояване в новообразуваните УПИ 

с показатели за устройствена зона „Пп“ – Предимно производствена устройствена зона. 
Проектът се одобрява по следните чертежи: 

• ПУП-ПР съгласно корекциите със зелени и кафяви  линии, надписи и щрихи по 

приложената скица, вписана в изх.дневник под № 136  от 17.04.2018 г., 
• ПУП-ПЗ по приложената скица, вписана в изх.дневник под № 135 от 17.04.2018 г., 
• Схема по част „Електроснабдяване“, вписана в изх. дневник под № 137 от 17.04.2018 г., 
• „Транспортно - комуникационна схема“, вписана в изх. дневник под № 138 от 

17.04.2018г., 
• Схема по част „Водоснабдяване и канализация“, вписана в изх.дневник под № 139 от 

17.04.2018 г. и 

• Схема по част „Газоснабдяване“, вписана в изх. дневник под № 140 от 17.04.2018 г., 
представляващи неразделна част от настоящото решение. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок 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/ 


