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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 10 от 27-10-2022 г.    

 

По докл. записка №784/17.10.2022 г., относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, 

ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на част от подробен устройствен план 

- план за регулация, съгласно чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, одобрен със Заповед 

№373/03.04.1967г., в обхват: урегулирани поземлени имоти УПИ IV – 537 и УПИ V - 537, 

в квартал 5 по плана на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен.   

Вносител: Димитрина Маринова – Заместник - кмет на Община Смядово 

 

С 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

Заявление с вх. № 08-00-327 от 18.12.2006 г. и становище на ОбЕСУТ по т.1 от Протокол     

№ 22 от 14.10.2022 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМЯДОВО  ОДОБРЯВА  Проект за изменение на  

подробен устройствен план - план за регулация, съгласно чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, одобрен със 

Заповед №373/03.04.1967г., в обхват: урегулирани поземлени имоти УПИ IV – 537 и УПИ V - 

537, в квартал 5 по плана на с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като УПИ IV - 537 и V - 537 

се съединяват в един самостоятелен УПИ IV – 537 от кв. 5, с придаваемо общинско място 

включено към УПИ IV - 537, вътрешните дворищнорегулационни граници се поставят в 

съответствие със съществуващите граници на поземлен имот с проектен № 537 по плана на с. 

Янково. Проектирана  е нова улична отсечка от проектна осова точка 9а до осова точка 9б, 

която разделя квартал 5 на два нови квартала 5 и 5а. 

 

Обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник" 

съгласно чл.129 ал.1 ЗУТ. 

Настоящето Решение на Общински съвет – Смядово,  да се публикува в Единния публичен 

регистър по устройство на територията по чл. 5а съгласно чл.129 ал.1 ЗУТ. 

Одобрения подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община 

Смядово, в тридневен срок от одобряването им съгласно чл.129 ал.5 ЗУТ. 

Настоящото Решение на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде 

обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник 

чрез Община Смядово пред Шуменски административен съд. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. ПУП ПР-1 бр.;  



2. Обяснителна записка-1 бр.;  

3. Заявление-1 бр.;  

4. Заповед № 679 от 08.09.2022 г. на Кмет на община Смядово. 

5.  Становище на ОбЕСУТ по т.1 от Протокол № 22 от 14.10.2022 г. 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


