
 
РЕШЕНИЕ № 35 

22.02.2018 год. 
 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП 
- ПР/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за част от кв. 

223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово, III ет., I ч. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Разрешава изработване чрез възлагане от Община Габрово на Подробен 

устройствен план - План за регулация за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен 
устройствен план /ПУП/ за част от кв. 223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово, III ет.,     
I ч., като се продължи трасето на улица с о.т.2206 -1417-2115-2116 до о.т.2089. 

Изработването на Подробен устройствен план да се извърши при спазване на 
следните условия: 

- Обхват на плана – кв.223; кв.226 и прилежащата улица с о.т.2206-1417-2115-
2116 по плана на гр. Габрово, III ет.,  I ч.; 

- Улицата да се проектира като еднопосочна с трасе и габарити, съобразени с 
изискванията за улици VI клас; 

-  Подробен устройствен план да се изработи като ПР – план за регулация; 
- Към проекта за ПУП да се изготви приложение за изменение на кадастралната 

карта на гр. Габрово, във връзка с отчуждаване на части от поземлени имоти;  
- ПУП-ПР да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 

г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, Наредба № 8 от 14.07.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове, Наредба №РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните 
територии, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи 
устройството на територията; 
 - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ; 
 - ПУП-ПР да се представи за разглеждане в Община Габрово в шестмесечен 
срок от датата на разрешаването му. 

 
Приложение:  

1. Предложение за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план 
/ПУП/ за част от кв. 223 и кв. 226 по плана на гр. Габрово, III ет.,  I ч.; 

2. Препис от Протокол № 4/13.02.2018 г. на ОЕСУТ при Община Габрово. 
 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


