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РЕШЕНИЕ № 717 
по протокол № 36 от 26.05.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, 
ал. 9 от ЗУТ и чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО за процедиране 
изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И 
ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-
„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на 
с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за промяна 
предназначението на част от УПИ VІІІ-„Училище и детска 
градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча 

 
/с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

 
Във връзка със заявление на заинтересувания собственик с вх. № УТ-13-

086 от 09.05.2022 г., на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 305, 
ал. 2, т. 2 от ЗПУО, писмо с вх. № ЕО-Ш-2243/25.10.2021 г. на Министъра на 
образованието и науката, Скица-предложение за исканото застрояване, задание 
за изработване на ПУП и решение на ОбЕСУТ по т. 21 от Протокол № 17 от 
10.05.2022 г., Общински съвет Шумен 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ: 

 
За процедиране изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по 
чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по 
плана на с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за промяна 
предназначението на част от УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 
по плана на с. Черенча. 

С проекта да се образуват четири нови УПИ за ниско жилищно 
строителство. Останалата част от имота, заедно със съществуващата сграда на 
детската градина да запази предназначението си като се урегулира в 
преобразуван УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в кв. 25 по плана на 
с. Черенча, за който да се изготви ПУП-ПРЗ. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
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гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


