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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: “Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по 
кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Смесе“. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
Постъпило е заявление с вх.№УТ-23-037 от 17.08.2016 г.   от Пенка Иванова Павлова от 

гр.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: “Електрозахранване на 
имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността 
„Смесе“. 

 Съгласно становището на електроразпределителния оператор, се предвижда 
елзахранването да се извърши чрез удължаване на съществуващата въздушна мрежа ниско 
напрежение /ТП „Досо“/ от стълб №7 до нов стълб, монтиран на имотната граница на 
заявителя. 
 Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №28 от 
1.11.2016 г. като е взето решение електрозахранването да се извърши подземно с разполагане 
на кабела в максимална близост пред лицата на имотите при спазване на необходимите 
отстояния съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Указания вид 
захранване да се съгласува в „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна.  
   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик с вх.№УТ-23-037 от 
17.08.2016 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, 
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ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №28 от 1.11.2016 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: “Електрозахранване на имот с идентификатор 
83510.663.417 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Смесе“  съгласно скицата-
предложение, представена от възложителя. 

Електрозахранването да се извърши подземно с разполагане на кабела в максимална 
близост пред лицата на имотите, съгласно решението на експертния съвет, при спазване на 
необходимите отстояния съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. 
Указания вид захранване да се съгласува в „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна. 

 
 

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


