
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 515 

по протокол № 26 от 30.09.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, чл. 

135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект 
за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в 
обхват: части от кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара  

 

 

/с 31 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

Във връзка със заявление с вх. № УТ-13-141 от 06.07.2021 г., на 
основание чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 

във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, действащ 

на основанието на  §6, ал. 1 от ПР на ЗУТ план за регулация на с. Мадара, 
одобрен със заповед № РД-25-54 от 14.02.1990 г., становище на Главния 
архитект по заявление с вх. № УТ-13-141 от 06.07.2021 г. съгласно чл. 135, ал. 

4, т. 1 от ЗУТ, Скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и решение на 
ОбЕСУТ по т. 5   от Протокол № 24 от  13.07.2021 г., Общински съвет Шумен 

 

О Д О Б Р Я В А: 

 

Заданието по чл. 125 от ЗУТ, 

 

Р А З Р Е Ш А В А: 

 

Изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 

ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват: части от 
кв. 33 и кв. 42 по плана на с. Мадара. 

На основание чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ да се отстрани явна фактическа 
грешка в отразената на регулационния план улична отсечка между осова точка 
118 и осова точка 121, която да се постави по приложената на място улична 



регулация. При отстраняването на фактическата грешка да се отразят 
актуалните граници и площи на УПИ ІV-469а и УПИ V-469 в кв. 42. 

Във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ да се поставят вътрешните 
регулационни линии на УПИ ІІ-471 в кв. 33 по плана на с. Мадара и съседните 
УПИ І-472 и УПИ ІІІ-470 в съответствие със съществуващите имотни граници. 

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от 
връчването му на заинтересованите лица пред Административен съд  Шумен. 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /София Язаджи/ 


