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РЕШЕНИЕ № 807 
по протокол № 33 от 31.05.2018 г. 
на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 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 643а и 643д по плана на 
гр.Шумен 

 
/с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
Във връзка със заявление с вх.№УТ-13-091 от 02.05.2018 г., на 

основание чл.135, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, 
т.1 от ЗУТ във връзка с чл.208 от ЗУТ, действащ на основанието на  § 6 ал.1 от 
ПР на ЗУТ план за регулация и застрояване на гр.Шумен – жк „Млада 
гвардия“, одобрен със заповед №981 от 02.11.1987 г. на председателя на ИК на 
ОНС гр.Шумен, скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, решение на 
ОбЕСУТ по т.9 от протокол №15 от 03.05.2018 г., Общински съвет Шумен 

 
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 643а и 643д по плана на гр.Шумен. 

С проекта за изменение на ПУП-План за регулация да се премести 
частично в северна посока проектна улична отсечка от осова точка 9430 до 
осова точка 9428 само в участъка от осова точка 9428б (нова) до осова точка 
9428 (нова). 

При изместването на проектната улична отсечка да се променят 
очертанията на кв.643а, УПИ VІІ-„За жилищно строителство“ от кв.643а и 
очертанията на кв.643д. 

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  
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                 ПРОТОКОЛИСТ: 
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