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РЕШЕНИЕ № 898 

по протокол № 36 от 27.09.2018 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 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за: „Одобряване на 
проект за разширяване на гробищен парк“ в с.Лозево, общ. 

Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и 

водопровод“ до имот с проектен идентификатор 44032.18.123 по 
кадастралната карта на с.Лозево, който се образува като към 

съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 44032.18.90 

се присъедини имот с идентификатор 44032.17.19,след като му се 
смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“ 

 

/с 31 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, чл.21, ал.7 

от ЗОС, заявление с вх.№УТ-14-078 от 29.11.2016 г., решение на Общински съвет Шумен 

№866 по протокол №42 от 30.010.2014 г. за разрешаване изработване на ПУП, решение по 
т.9 от протокол №32 от 11.09.2018 г. от заседание на Общински експертен съвет по 
устройство на територията,    

О Д О Б Р Я В А : 

Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по 
чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на 
с.Лозево, който се образува от имот с идентификатор 44032.18.90 с начин на трайно 
ползване „Гробищен парк“ и от имот с идентификатор 44032.17.19 с начин на трайно 
ползване „Нива“, след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен 

парк“ и за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен 

идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен. 

Одобряват се: ПУП-ПЗ по приложената скица, вписани в изх.дневник под №373 от 
14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 

ПУП-ПП за водопровод по приложената скица, вписани в изх.дневник под 

№374,375 от 14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
ПУП-ПП за електропровод по приложената скица, вписани в изх.дневник под 

№376,377  от 14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
Схема по част Ел., вписана в изх.дневник под №378 от 14.09.2018 г., 

представляваща неразделна част от настоящото решение. 
Схема по част ВиК., вписана в изх.дневник под №379 от 14.09.2018 г., 

представляваща неразделна част от настоящото решение. 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 
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