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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 
Относно: Прилагане разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, 

чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх.№94-Е-218 от 
02.11.2015 от Енчо Димитров Енев. 

Постъпило е заявление с вх.№94-Е-218 от 02.11.2015г. от Енчо Димитров Енев за разрешаване 
изработването на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ 
за участъка извън урбанизираната територия за прокарване на електропровод ниско напрежение до имоти 
с идентификатори 20938.78.45 по кадастралната карта на с.Дибич. За преминаване на съоръжения на 
техническата инфраструктура през полски пътища – общинска публична собственост, през общински 
поземлен фонд и през земеделски земи публична общинска собственост е необходимо да се произнесе 
Общински съвет Шумен. 

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 
чл.25, ал.1 и чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Шумен дава предварително съгласие за учредяване 
на право на преминаване за: 

 ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за прокарване на електропровод ниско напрежение до имоти с 
идентификатори 20938.78.45 по кадастралната карта на с.Дибич, за присъединяване към съществуващата 
Ел.мрежа с нормативно определените сервитути през имоти 20938.78.51, 20938.79.9, 20938.79.7, 
20937.83.32   по кадастралната карта на с.Дибич. 

Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – пет години от 
влизане в сила на настоящото решение за предварително съгласие. 
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