
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 224 
30.11.2017 год. 

 
Разрешаване на изработване подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП 
– ПЗ) за ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, общ. Габрово, с 
цел отреждането на имота от „комплекс за образование“ в „обществено обслужване и 

жилищно строителство” и промяна предназначението на съществуващото училище 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 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 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

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

застрояване за ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, общ. 
Габрово, с цел отреждането на имота от „комплекс за образование“ в „обществено 
обслужване и жилищно строителство“ и разрешава изработване чрез възлагане от 
заинтерeсуваните лица на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 
38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, общ. Габрово, с цел 
отреждането на имота от „комплекс за образование“ в „обществено обслужване и 
жилищно строителство“, при следните условия:  

- Обхват на плана – ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, 
общ. Габрово; 

- ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, общ. Габрово, се 
преотреди от „комплекс за образование“ в „обществено обслужване и жилищно 
строителство“; 

- Подробен устройствен план да се изработи като ПЗ – план за застрояване; 
- ПУП-ПЗ 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-ПЗ 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 
(начално училище), с идентификатор 38920.519.55.1 по кадастралната карта на с. 
Костенковци, общ. Габрово, представляваща частна собственост, в сграда за 
обществено-обслужващи дейности и жилища. 

 
Приложение:  

 
1. Молба вх. № АУ-02-09-21/22.06.2017 г. от Цветин Томов. 
2. Протокол № 16 от 24.06.1960 г. на ИК на ОНС – Габрово; 
3. Писмо изх. № АПИО-03-01-179#1/13.06.2017 г.  
4. Становище на Регионално управление на образованието – Габрово с изх. № 769 

АСД – 10 от 02.05.2017 г. 



 
 

5. Становище изх. № ОССД-01-01-127#3/02.05.2017 г. от дирекция „Образование 
и социални дейности“ в Община Габрово;  

6. Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 4, том IX, дело № 1745 от 
29.09.2016 г., издаден от СВ Габрово; 

7. Скица № 15-38834/31.01.2017 г., издадена от СГКК Габрово; 
8. Заповед № 303/06.11.2003 г. на Областен управител на област Габрово; 
9. Задание за изработване на ПУП-ПЗ; 
10. Предложение за ПУП – ПЗ за ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. 

Костенковци, общ. Габрово; 
11. Становище изх. № 358/08.02.2017 г. на РИОСВ – В. Търново; 
12. Препис от протокол № 13/11.04.2017 г. на ОЕСУТ. 
13. Становище на главен архитект на Община Габрово от 27.11.2017 г. 

 
 
 

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

 
 
 
 

 


