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РЕШЕНИЕ № 399 

по протокол № 21 от 29.04.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 
одобряване проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 

от ЗУТ на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и във 
връзка с §8, ал. 4 от ПР на ЗУТ в обхват: части от кв. 29 

и кв.6 по плана на с. Васил Друмев, общ. Шумен 

 

 

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 1, във връзка с §8, 

ал. 4 от ПР на ЗУТ, заявление с вх. № УТ-14-003 от 11.01.2021 г., решение на 
Общински съвет Шумен № 284 от 30.11.2020 г., с което е разрешено 

изработване на ПУП, решение по т. 6 от Протокол № 12 от 23.03.2020 г. от 
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, 
Общински съвет Шумен 

  

ОДОБРЯВА: 

 

Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН 

ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват кв. 6, УПИ VI-164, 

УПИ VІІ-107 и УПИ VIII-165 от кв. 29 по плана на с. Васил Друмев и част от 
проектна улична отсечка между осови точки 209, 112, 117, 36 и 37.  

С проекта се поставят вътрешните регулационни линии на УПИ VI-164 

и УПИ VIII-165 от кв. 29 в съответствие със съществуващите граници на 
поземлените имоти - имоти с идентификатори 10176.501.253, 10176.501.254 и 

10176.501.252 по кадастралната карта на с. Васил Друмев.  
След изменението се образуват следните УПИ: УПИ XL-252, XXXVIII-

253 и XXXIX-254 в кв. 6 по плана на с. Васил Друмев.  
Променя се частично улична отсечка в обхвата на осови точки 209, 112, 

117, 36 и 37, като се осигуряват необходимите лица на УПИ по чл. 19, ал. 1, т. 
4 от ЗУТ.  



 

Обединяват се кв. 6 и кв. 29 в нов кв. 6, като се преномерират УПИ от 
бившия кв.29 със следващи номера в кв. 6.  

Проектът се одобрява по следния чертеж:  

ПУП-ПР съгласно корекциите със зелени и кафяви линии, надписи и 

щрихи по приложената скица, вписана в изх. дневник под № 154 от 
26.03.2021 г., представляваща неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


