9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
оbshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
по Протокол № 13 от 18-12-2014 г.
Относно: Приемане на решение за одобрение на проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и кадастрален план на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен
С 10 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, и
На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА и §4, ал. 1, т. 2 от Преходните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър, §5
Преходните и заключителни разпоредби от Наредба № 3 за съдържанието, създаването
поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Решение за даване на Разрешение
381 по Протокол № 6 от 29.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план
регулация и кадастрален план на с. Александрово, Решение по т. 1 на Об.ЕСУТ протокол № 18
27.11.2014 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното
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РЕШЕНИЕ № 464
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
1. Приема решение за Одобрение на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/
- план за регулация/ПР/ и кадастрален план, одобрен със Заповед № 315/08.06.1933 г. за
уличната регулация и № 1867/21.06.1933 г. за дворищнорегулационния план на с.
Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен, като се коригира уличната регулация,
вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници
на поземлените имоти, а имотните граници към улиците, съгласно уличните регулационни
линии на приложения действащ регулационен план.
Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“,
съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това
места в сградата на Община Смядово, кметството на с. Александрово и да се публикува на интернетстраницата на Общината и в един местен вестник, съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата
на Община Смядово, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Настоящото решение на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвано по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Общината пред
Административен съд Шумен.

МАРГАРИТА КИРАНОВА
Председател на Общински съвет Смядово
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