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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.134, ал.2, т.3 от 
ЗУТ за разрешаване изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, 
ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната 
територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия 
за: “Водопровод за промишлени нужди“ между имоти с идентификатори 83510.670.163 и 
83510.621.9 по кадастралната карта на гр.Шумен. 
 Постъпило е заявление с вх.№26-00-3166 от 27.07.2015 г. от Управителя на „БУЛПОР“ 
ЕООД за разрешаване изработването на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, 
ал.2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната 
територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия 
за: “Водопровод за промишлени нужди“ между имоти с идентификатори 83510.670.163 и 
83510.621.9 по кадастралната карта на гр.Шумен. Предвижда се изграждане на два успоредни 
водопровода в общ изкоп, като по едната тръба ще се довежда топла вода от имот с идентификатор 
83510.670.163, за който е отреден УПИ Х в кв.340е по Плана за регулация на гр.Шумен, до имот с 
идентификатор 83510.621.9 по кадастралната карта на гр.Шумен, в койтоще има топлообменна 
група, разположена в една от складовите сгради. 
 Заявителят попада в обхвата на лицата по чл.62, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за 
енергетиката, които могат да изграждат енергиен обект. Съгласно чл.39, ал.4, т.4 от Закона за 
енергетиката, инвеститорът не се нуждае от лиценз да извършва тази дейност, тъй като 
производството на топлинна енергия се извършва за собствени нужди. За възможността да се 
осъществи заявеното инвестиционно предложение е поискано становище от юрист, приложено към 
настоящата докладна записка. 

Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.2 от Протокол №1 от 12.01.2016 г. 
със становище да се внесе в Общински съвет Шумен за разрешаване изработване на ПУП. 
   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
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Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик с вх.№26-00-3166 от 27.07.2015 г., 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.39, ал.4, т.4, чл.62, 
ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката, Скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ, 
одобрено от Кмета Задание за възлагане на ПУП по чл.125 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.7 от 
ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.2 от Протокол №1 от 12.01.2016 г., Общински съвет Шумен 

 
О Д О Б Р Я В А : 

 
Заданието по чл.125 от ЗУТ, 
 

Р А З Р Е Ш А В А : 
 
Изработването на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за 

елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия и 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: 
“Водопровод за промишлени нужди“ между имоти с идентификатори 83510.670.163 и 83510.621.9 
по кадастралната карта на гр.Шумен съгласно скицата-предложение и заданието за проектиране, 
представени от възложителя. 

 
 Настоящото  решение  подлежи  на  обжалване и контрол по реда и сроковете определени в 
част V ,глава  XIX  от  ЗУТ.   
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