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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 от ЗУТ за разрешаване 
изработване 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: “Канал за технологични отпадни води“ от УПИ І в кв.125 по 
плана на кв.Дивдядово до имот с идентификатор 83510.558.15 по кадастралната карта на 
гр.Шумен, в местността „Гламя“. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
Постъпило е заявление с вх.№УТ-12-008 от 13.09.2016 г.   от Кмета на Община Шумен 

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: “Канал за технологични 
отпадни води“ от УПИ І в кв.125 по плана на кв.Дивдядово до имот с идентификатор 
83510.558.15 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“. 

 Предвижда се канал, който ще отвежда технологичните отпадни води от 
Пречиствателната станция за питейни води, която ще бъде изградена в УПИ І от кв.125 по 
плана на кв.Дивдядово до яз.“Шумен“, представляващо имот с идентификатор 83510.558.15 по 
кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“. 

Местоположението на канала е избрано да минава по полски пътища – общинска 
собственост, без трайна настилка. Отпадъчните води са „условно“ чисти и посредством 
новопроектираната канализация ще бъдат заустени в яз.“Шумен“, който се ползва за 
напояване. Теренът на по-голямата част от територията е със среден наклон на югоизток и 
позволява гравитачно отвеждане на отпадъчните води. 
 Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.9 от Протокол №22 от 
30.08.2016 г. с решение 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.№УТ-12-008 от 

13.09.2016 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, 
ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №8 от 5.04.2016 г., Общински съвет 
Шумен 

 
 

Р А З Р Е Ш А В А : 
 
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: “Канал за технологични отпадни води“ от УПИ І в 
кв.125 по плана на кв.Дивдядово до имот с идентификатор 83510.558.15 по кадастралната 
карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“  съгласно скицата-предложение, представена от 
възложителя. 

 
 

 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет по 
„ Строителство и Екология“ 
 
Съгласувал: 
Йоана Станчева 
Старши юрисконсулт при Община Шумен, 
 
ПРЕДЛОЖИЛ 
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 
 
Съставил: 
инж.Росен Христов 
 
 
 
 


