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РЕШЕНИЕ № 566 
по протокол № 29 от 25.11.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ 
във връзка с чл. 124а, ал. 1 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 част от кв. 48 по плана на 
кв. Мътница, гр. Шумен 

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

 
 

Във връзка със заявление с вх. № 26-00-1100 от 14.05.2021 г.,  на 
основание чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 
62а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ, 
действащ на основанието на  §6, ал. 1 от ПР на ЗУТ план за регулация и 
застрояване на кв. Мътница, гр. Шумен, одобрен със заповед № РД-25-700 от 
02.09.1991 г. на Председателя на ВИК на Общински народен съвет гр. Шумен, 
задание за възлагане на ПУП по чл.125 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 7 от 
ЗУТ, становище на Главния архитект по заявление с вх. № 26-00-1100 от 
14.05.2021  г. и решение на ОбЕСУТ по  т. 9 от Протокол № 37 от 19.10.2021 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 част от 
кв.48 по плана на кв. Мътница, гр. Шумен. 

 
 



Да се удължи улична отсечка от осова точка 72-съществуваща до осова 
точка 78а-новопроектирана по изпълнената на място улица “Проф.Иван 
Иванов“. Във връзка с това да се променят очертанията на кв. 48 до уличната 
регулация на удължената улична отсечка. 

Частта от УПИ  ХХVІІ-„Озеленяване“, разположена в променените 
очертания на кв. 48 да получи ново конкретно предназначение - „Жилищно 
строителство“. 

Бившата територия на кв. 48, разположена от западната страна на 
удължената улица, да се урегулира в нов кв. 50, като в него се образуват нов 
УПИ І-„Жилищно строителство“ и нов УПИ ІІ-„Техническа инфраструктура“. 

 
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/ 


