
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 162 
25.08.2022 год. 

 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план– план за регулация (ПУП - 

ПР) за частично изменение на план за регулация за част от кв. 188А по плана на гр. 
Габрово – 45 част 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост и чл. 134, ал. 
1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет - Габрово 
РЕШИ: 

 
 Разрешава изработване по служебен път на проект за подробен устройствен план 

– план за регулация (ПУП - ПР) за частично изменение на кв. 188А, с който: 
 - да се промени уличнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот 

(УПИ) III от кв. 188А, отреден за училище Неофит Рилски,  и улица с о. т. 1815а–1816а, 
като се премести, така, че широчината на улицата да се намали на 6,00 м, а останалата 
част да се придаде към училищния имот; 

 - в обхват на плана – ПИ с идентификатор 14218.518.281 и 14218.518.283 по 
КККР  и съседните имоти; 

 - да се изработи в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички 
специализирани актове, касаещи устройството на територията. 

 
Приложение: 1. Документ за собственост – АпОС № 999/03.06.2013 г. за училищния  
        имот;  

    2. Справка по КККР на гр. Габрово за ПИ 14218.518.281; 
    3. Извадка от действащ ПУП – ПР; 
    4. Мотивирано предложение за изграждане на нов физкултурен салон  
        към ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово; 
    5. Виза за проектиране, издадена от главния архитект от 01.11.2021 г.; 
    6. Схема на предложението за частично изменение на ПУП – ПР –  
        графична част. 
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      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
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