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РЕШЕНИЕ № 834 
по протокол № 34 от 28.06.2018 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 по чл. 110, 
ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д по плана на гр. Шумен 

 
 

/с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 
На основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 208 от 

ЗУТ, заявление с вх. № УТ-13-091 от 02.05.2018 г., решение на Общински съвет Шумен № 807 по 
протокол № 33 от 31.05.2018 г. за разрешаване изработване на ПУП, решение по т. 1 от протокол 
№ 20 от 12.06.2018 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 

по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 643а и 643д. 
С проекта за изменение на ПУП - План за регулация се премества 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 се променят очертанията на кв. 643а и 
УПИ VІІ - „Жилищно строителство“ от кв.643а и очертанията на кв.643д и УПИ І - „Жилищно 
строителство“ от кв. 643д. 

 
Проектът се одобрява по приложения чертеж, вписан в изх. дневник под № 68 от 

13.06.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /П. Георгиева/ 


