
РЕШЕНИЕ № 194 
26.10.2017 год. 

 
Разрешаване на частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за УПИ IV-446 - за учебно заведение, 
кв. 41  по плана на град Габрово – кв. Борово – Велчевци /III част/, с цел промяна 

отреждането на имота за „социални дейности” и промяна предназначението на 
съществуващото общежитие 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1, във връзка с 

чл. 134, ал. 1, т. 2; ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, както и във 
връзка с чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация за частично изменение на регулационния план за УПИ IV- 446, кв. 41 по 
плана на град Габрово – кв. Борово – Велчевци /III част/ и разрешава изработване по 
служебен път на частично изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за УПИ IV- 446 - за учебно заведение, 
кв. 41 по плана на град Габрово – кв. Борово – Велчевци /III част/, при следните 
условия:  

- Обхват на плана – УПИ IV- 446 - за учебно заведение, кв. 41 по плана на град 
Габрово – кв. Борово – Велчевци /III част/; 

- УПИ IV- 446 - за учебно заведение, кв. 41 по плана на град Габрово – Борово 
– Велчевци /III част/ се преотреди за „социални дейности”; 

- Подробен устройствен план да се изработи като ПР – план за регулация. 
Планът за застрояване не се променя; 

- ПУП-ПРЗ да бъде съобразен 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 законови и подзаконови актове, касаещи устройството на 
територията; 

- ПУП-ПРЗ да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУТ; 
- Съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, ПУП подлежи на съгласуване от министъра на 

образованието. 
 2. Дава съгласие за промяна на предназначението и преустройство на сграда 
(общежитие), с идентификатор 14218.514.446.1 от кадастралната карта на Габрово, 
представляваща публична общинска собственост,  в социални жилища. 

 
Приложение: 1. Задание за изработване на ПУП-ПР 

  2. Предложение за изменение на действащия план за УПИ IV- 446 - за  
      учебно заведение, кв. 41 по плана на град Габрово – кв. Борово –  
      Велчевци /III част/ 
 

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


