
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – В Ъ Р Б И Ц А 

 

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40 тел. 05391/21-10 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

          Председателят на Общински съвет Върбица, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА 

съобщава, че със заповед РД-15-53 от 12.05.2022 година гр. Шумен на Областен управител 

на област Шумен, е върнато за ново обсъждане Решение №12 от Протокол №34 от 

заседание на общински съвет Върбица, проведено на 29.04.2022 година, като 

незаконосъобразно. 

 

Приложение Препис на Решение №12 

 Препис! 

 

РЕШЕНИЕ:№12 

                             по протокол №34 от 29.04.2022 г. на заседание на Общинския съвет     

  

ОТНОСНО: Дoкладна записка с вх. № 65 / 27.04.2022 г. от Мердин Байрям – кмет на 

Община Върбица, относно:  Разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот извън 

границите на урбанизираната територия на град Върбица, в обхват ПИ 12766.79.161 по КК 

на град Върбица, общ. Върбица.  

Резултати   от   гласуването: 

  за   -   4 

против   -   0;    

въздържали   се   -   12   

 

предложението  не се приема 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 17, Стоян Димитров не гласува, тъй като 

докладната касае негова собственост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 

                  Общински съвет Върбица прие следното: 

 



 

 

РЕШЕНИЕ:№12 

 

           На основание чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, 

общински съвет Върбица 

  НЕ  РАЗРЕШАВА: 

Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/– план за 

застрояване /ПЗ/, съпътстващите го специализирани план схеми /СПС/ по части 

Електрозахранване, ВиК и транспортен достъп, в обхват ПИ с инд.№12766.79.161 по 

КК на гр.Върбица, общ. Върбица, съгласно скицата предложение и заданието за 

проектиране, във връзка с постъпило заявление с вх.№94-С-440/08.12.2021г. от Стоян 

Георгиев Димитров, Възложител на основание Н.А. №110, том VI, рег.№1687, дело 

№1208 от 2007г.  

Собственици, носители на вещни права съгласно чл.131 от ЗУТ: 

1. Стоян Георгиев Димитров, с документ за собственост - Н.А. №110, том VI, 

рег.№1687, дело №1208 от 2007г. на сградите и постройките в имота 

2. Държавата в лицето на МЗХ на имота, предствлявана от ДГС – Върбица, гр. 

Върбица – държавна частна собственост. 

 

 

Кадир Хасан /П/                                                                                    дата: 20.05.2022 г. 

Председател на ОбС Върбица 
 

 


