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РЕШЕНИЕ № 725 

по протокол № 36 от 26.05.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване 
проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - 
ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ 
V от кв. 655 по плана на гр. Шумен 

 
 

/с 38 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 
 

Във връзка със заявление с вх. № УТ-14-060 от 06.04.2022 г., на основание чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, решение № 595 от 
23.12.2021 г. на Общински съвет Шумен, с което е разрешено изработване на проект 
за изменение на ПУП-ПР и решение на ОбЕСУТ по  т. 14 от Протокол № 13 от 
12.04.2022 г., Общински съвет Шумен 

 
О Д О Б Р Я В А: 

 
Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ в обхват УПИ V-„Многофункционална 
зала, ООД, спорт и трафопост“ от кв. 655 по плана на гр. Шумен при следните 
условия: 

Удължава се улична отсечка от осова точка 92в в северозападна посока до 
осова точка 676. 

Образува се нова улична отсечка от осова точка 3191б-нова до осова точка 
676г - нова по изпълнената на място транспортна техническа инфраструктура. 

Образува се нов кв. 655а с нов УПИ І-„Многофункционална зала, ООД, спорт 
и трафопост“. Бившият УПИ Х от кв. 655 се преномерира като УПИ ІІ в кв. 655а. 

Образуват се нов кв. 655б с нов УПИ І-„Паркинг и озеленяване“. 
Одобрява се: 
Изменение на ПУП-ПР съгласно корекциите със зелени и кафяви линии, 

надписи и щрихи по приложената скица, вписана в изх. дневник под № 234 от 
09.05.2022 г. 

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


