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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за „Елкабел НН и ВиК отклонения до имот 
83510.43.20 по кадастралната карта на Шумен“. 
 
 Постъпило е заявление с вх.№94-Д-269 от 28.05.2015 г. от Данаил Иванов Йорданов 
за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Елкабел НН и ВиК 
отклонения до имот 83510.43.20 по кадастралната карта на Шумен“.  Проектът е съгласуван 
в Комисията за земеделските земи, където са утвърдени трасета за проектиране.  Проектът е 
разгледан в заседание на ОбЕСУТ по т.21 от Протокол №37 от 1.12.2015 г. със становище да 
се внесе в Общински съвет Шумен за одобрявне на ПУП.  

По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 
устройство на териториите. 

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да  
 
 

РЕШИ: 
 

На  основание чл. 129  ал.  1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, Заявление с 
вх.№94-Д-269 от 28.05.2015 г., Решение на Общински съвет – Шумен №1003 от 30.04.2015г. 
за разрешаване изработване на ПУП, Становище по т.21 от Протокол №37 от 1.12.2015 г. от 
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията,   Решение №КЗЗ-25, 
т.І.35. от 8.10.2015 г. на Комисия за земеделските земи за утвърждаване на трасета за 
проектиране, 

 
О Д О Б Р Я В А : 

 
Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, 

ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Елкабел НН и ВиК 
отклонения до имот 83510.43.20 по кадастралната карта на Шумен“. 
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Проектът се одобрява по  приложените чертежи, изведени с №№ 740 и 741 от 
4.12.2015 г., 

 
Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.213 и 215, ал.l и 4 от ЗУТ.  

 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет 
по Устройство на териториите,  
строителство и екология 
 
 
ПРЕДЛОЖИЛ, 
арх. Сн.Андреева     
Главен архитект на Община Шумен 
 
 
Съставил: 
инж.Росен Христов 


