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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 889
по протокол № 36 от 27.09.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за разширяване на
съществуващ гробищен парк в кв. Дивдядово,
представляващ имоти с идентификатори 83510.584.1 и
83510.584.2 в местност „Под село“ на гр.Шумен, общ.
Шумен
/с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
Във връзка със заявление с вx. № УТ-13-168 от 04.09.2018г., на основание
чл.124а, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, становище на главния
архитект по заявление с вx. № УТ-13-168 от 04.09.2018г., съгласно чл.135, ал.4
от ЗУТ, скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, одобрено от кмета задание
за възлагане на ПУП по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ и
решение на ОбЕСУТ по т.3 от протокол №32 от 11.09.2018г., Общински съвет
Шумен
ОДОБРЯВА:
Заданието по чл.125 от ЗУТ,
РАЗРЕШАВА:
Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН
ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участък извън урбанизирана
територия с обхват имоти 83510.584.1, 83510.584.2, 83510.584.3, 83510.246.2 и
83510.246.3, които ще се обединят в имот с проектен идентификатор
83510.584.4, след като се смени предназначението на имоти с идентификатори
83510.584.3 и 83510.246.2 от „Нива“ в „Гробищен парк“ и на имот 83510.246.3
от „Полски пътища“ в „ Гробищен парк“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с проектен
идентификатор 83510.584.4, предмет на плана съгласно скицата-предложение и
заданието за проектиране, представени от възложителя.
ПУП-Парцеларен план да се изготви при необходимост, в зависимост от
предвижданията за свързване на имота с мрежите на техническата
инфраструктура.
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