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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 проект за 

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за „Канал за технологични отпадни води“ от УПИ 
І-„Пречиствателна станция за питейни води“ в кв.125 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен 
до имот с идентификатор 83510.558.15  по кадастралната карта на Шумен в местността 
„Гламя“. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Постъпило е заявление с вх.№УТ-14-064 от 7.11.2016 г. от Кмета на Община Шумен 
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 „Канал за 
технологични отпадни води“ от УПИ І-„Пречиствателна станция за питейни води“ в кв.125 
по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен до имот с идентификатор 83510.558.15  по 
кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя“. Изработването на проекта за 
парцеларен план е разрешено с Решение №298 по Протокол №12 от 29.09.2016 г. на 
Общински съвет Шумен. 

Предвижда се изграждане на Пречиствателна станция за питейни води в УПИ І-
„Пречиствателна станция за питейни води“ в кв.125 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен. От 
пречиствателната станция ще се отделят технологични отпадни води, така наречени 
„условно“ чисти. Същите не са годни за питейни нужди, но имат необходимите показатели 
за поливни цели. Предвижда се отвеждането на тези технологични води в имот с 
идентификатор 83510.558.15  по кадастралната карта на Шумен, който представлява имота 
на езеро „Шумен“, стопанисвано от „Напоителни системи“ ЕАД. Трасето преминава през 
земи публична общинска собственост – пасища, мери и полски пътища. Диаметърът на 
канала ще бъде 342 мм. Съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите е определена сервитутна 
ивица общо 600 мм, разположена симетрично от двете страни на канала с добавен диаметъра 
на същия. Сервитутите не засягат земи на други собственици. 

Проектът е разгледан в заседание на ОбЕСУТ по т.9 от Протокол №29 от 8.11.2016 г. 
с решение да се внесе в Общински съвет Шумен за одобрявне на ПУП.  
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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.59 ал.1 от ЗУТ, Заявление с 
вх.№УТ-14-064 от 7.11.2016 г., Решение №298 по Протокол №12 от 29.09.2016 г. на 
Общински съвет Шумен  за разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план, решение 
по т.9 от Протокол №29 от 8.11.2016 г. от заседание на Общински експертен съвет по 
устройство на територията, 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 участъка извън урбанизираната територия за „Канал за технологични 
отпадни води“ от УПИ І-„Пречиствателна станция за питейни води“ в кв.125 по плана на 
кв.Дивдядово, гр.Шумен до имот с идентификатор 83510.558.15  по кадастралната карта на 
Шумен в местността „Гламя“. 
 

Проектът се одобрява по  приложения чертеж, вписан в изх.дневник под №425  от 
9.11.2016 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 

 
 
 
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 
 


