
            ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ 

                                                    

 
           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №07 

 

                   от 12.01.2023 година        

 

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11  от  ЗМСМА  и чл.124а, ал.1 и ал.5  и 

чл.124б, ал.1 и чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ, Общински съвет - 

Черноочене   

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава да се изработи проект за изменение на  Подробен устройствен 

план -  План за улична регулация/ ПУП - ПУР / за  отбивка от улица - имот 

с идентификатор 51994.802.109,  с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана и начин на трайно ползване: за второстепенна улица по 

КККР на с.Нови пазар за транспортен достъп  до имоти с идентификатори 

35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, 

собственост на “Шаран” ЕООД, с ЕИК200627097. 

 

2. Одобрява заданието за  изработване на  проект за изменение на  Подробен 

устройствен план -  План за улична регулация/ ПУП - ПУР / за  отбивка от 

улица - имот с идентификатор 51994.802.109,  с начин на трайно ползване: 

за второстепенна улица по КККР на с.Нови пазар за транспортен   достъп до 

имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на 

с.Каблешково, общ.Черноочене, собственост на “Шаран” ЕООД, с 

ЕИК200627097. 

 

3. Във връзка с Решението по т.1 Общински съвет - Черноочене изразява 

предварително съгласие за предоставяне на необходимата площ от 

общински   имот с идентификатор 51994.802.107, с трайно предназначение 

на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за  друг вид 

застрояване по КККР на с.Нови  пазар  за  проектиране и изграждане на 

пътна връзка /улица/ за транпортен достъп до имоти с идентификатори 

35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене,   

която площ  да се докаже  с  разрешения  по т.1Подробен устройствен план - 

План за улична регулация/ ПУП - ПУР/.      

           

4. Разрешава право на преминаване и право на прокарване през общински    

имот  с идентификатор 51994.802.107    по КККР на с.Нови пазар   за достъп 



  

в имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на 

с.Каблешково, общ.Черноочене. 

 
 

        В гласуването участваха 15 общински съветници, от които 15 гласа 

“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:            

      /БЕДРИЕ  ГАЗИЮМЕР/ 
 


