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РЕШЕНИЕ № 956   

по протокол № 38 от 29.11.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с 
чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с 
чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за отказ за изменение на Общия 

устройствен план на гр. Шумен и отказ изработването на 
проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка 
извън урбанизираната територия за имот с проектен 

идентификатор 83510.589.41, образуван от имоти 83510.556.4, 

83510.589.38, 83510.589.39 и 83510.589.20 по кадастралната 
карта на Шумен в местността „Горен сусурлук” 

 

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

Във връзка със заявление на заинтересувания собственик вх. № УТ-13-

186/18.09.2018  г., на основание на чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 3 

от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, решение на 
ОбЕСУТ по т. 1 от Протокол № 39 от 06.11.2018 г., Общински съвет Шумен 

ОТКА З В А  ДА  Р А З Р ЕШИ  

изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен и изработването на проект за 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, 

ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с проектен 

идентификатор 83510.589.41, образуван от имоти 83510.556.4, 83510.589.38, 

83510.589.39 и 83510.589.20 по кадастралната карта на Шумен в местността 
„Горен сусурлук”. 

 

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: 

               /М. Шарбанова/ 


