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РЕШЕНИЕ № 100 

по протокол № 5 от 27.02.2020 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 за участък извън 

урбанизирана територия в обхват поземлен имот с идентификатор 
83510.107.32 в м-ст „Пунарджик“ по кадастралната карта на 
гр.Шумен, общ.Шумен, на който да се смени предназначението от 
„Нива“ на „Гробишен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизирана територия, за изграждане на нов гробищен парк, 
обслужващ с.Коньовец. 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

На  основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, както и чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Заявление с вх.№ УТ-14-179 от 
18.11.2019г., Решение на Общински съвет – Шумен №769 по протокол №31 от 
26.04.2018 г. за разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.1 от Протокол №40 

от 19.11.2019г. на 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 участък извън урбанизирана 
територия с обхват имот с идентификатор 83510.107.32 по кадастралната карта на 
гр.Шумен, чийто начин на трайно ползване се сменя от „Нива“ на „Гробищен парк“ 

и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ за „довеждащ водопровод и електропровод“ до имот с идентификатор 

83510.107.32 по кадастралната карта на гр.Шумен, съгласно скицата-предложение 
и специализираните план-схеми по части ВиК и Ел., представени от възложителя. 
 

Настоящото  решение  подлежи  на  обжалване и контрол по реда и сроковете 
определени в част V ,глава  XIX  от  ЗУТ.   

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


