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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 
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия 
за: “външно ел. захранване, водопровод Ø110 и канализация Ø300 за имот с индентификатор 
83510.677.411, местност „Порек“ по кадастралната карта на гр. Шумен“. 

Постъпило е заявление с вх.№94-Д-46 от 25.01.2016 г., от Даниела Жечева Златева за 
разрешаване изработването на проект за 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: “външно ел. захранване, 
водопровод Ø110 и канализация Ø300 за имот с индентификатор 83510.677.411, местност 
„Порек“ по кадастралната карта на гр. Шумен“. 
Предвижда се изграждане на ел. кабел от съществуващата електропреносна мрежа, като 
имота се захранва от МТП „Порек“ – от който се прокарва подземен кабел НН. 
Предложението се изготвя въз основа на предварително становище от Енерго-Про Мрежи 
АД за посочения имот. За водоснабдяване на имота ще се изпълни уличен водопровод Ø110 
с точка на водовземане уличен водопровод по ул. „Ивайло“ с Ø110. Ще се изпълни улична 
канализация Ø300 с дължина 97,00м до последната съществуваща РШ по ул. „Ивайло“. 
Предложението се изготвя въз основа на становище от ВИК- Шумен ООД за посочения 
имот. 
 Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.11 от Протокол №6 от 
15.03.2016 г. със становище да се внесе в Общински съвет Шумен за одобряване на  на ПУП- 
ПП. 
По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 
устройство на териториите. 

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да вземе следното 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

На  основание чл. 129  ал.  1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, Заявление с 
вх.№94-Д-46 от 25.01.2016 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, 
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ал.2, т.6 от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.11 от 
Протокол №6 от 15.03.2016 г., Общински съвет Шумен, 

 
 
 
 

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 елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия за: “външно ел. захранване, водопровод Ø110 и канализация Ø300 
за имот с индентификатор 83510.677.411, местност „Порек“ по кадастралната карта на гр. 
Шумен“. 

Проектът се одобрява по  приложените чертежи, изведени с № 104, 105 и 106 от 
18.03.2016 г., 

 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ. БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет 
по Устройство на териториите,  
строителство и екология 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
Йоана Станчева 
Старши юрисконсулт на Община Шумен  
 
 
ПРЕДЛОЖИЛ 
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 
 
 
Съставил: 
арх. Калин Костадинов 
Началник отдел ТСУ 
 


