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РЕШЕНИЕ № 319 

по протокол № 18 от 28.01.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Допълване на РЕШЕНИЕ № 46 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на 
Общински съвет - Шумен, за прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 

и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване 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 идентификатор83510.10.415 по 

кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, 

Специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ - ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, 

ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за 
техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 

по кадастралната карта на Шумен. 

 

/с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

Общински съвет Шумен изразява предварително съгласие за 
провеждането на процедурата за осигуряване на транспортен достъп до имот 
единт.83510.10.415 по КК на гр. Шумен, чрез удължаване на полски път – 

имот идент. 83510.10.392 по КК на гр. Шумен за сметка на имот общинска 
собственост с идент. 83510.10.113 по КК на гр. Шумен, като се образува нов 
имот с идент. 83510.10.1047 за път с уширение  за обръщач  да бъде 
извършена изцяло за сметка и отговорност  на „ТВ ГАЗ“ ООД, включително 

проектирането и изграждането, като същевременно се запази публичният 
характер на собствеността му. 

Общински съвет – Шумен упълномощава „ТВ ГАЗ“ ООД да 
представлява Община Шумен пред съответните институции в процедурата за 
смяна на предназначението на имот с идент. 83510.10.1047 по КК на гр. 

Шумен. 

Общински съвет – Шумен определя срока на валидност на 
предварителното съгласие  на една година от влизане в сила на решението. 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Севдалина Павлова / 


