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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 СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за 
елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за 
обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр.Шумен 
на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
Постъпило е заявление с вх.№УТ-18-001 от 04.01.2017 г.   от „Булсатком“ АД с искане 

за разрешаване изработването на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от 
ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната 
територия за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия 
на гр.Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/. 

В представената скица-предложение са означени съществуващата мрежа в зелен цвят 
и новата канална мрежа – в син цвят. 

Предложението е разгледано в заседание на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията по т.4 от протокол №22 от 13.06.2017 г. 

Във връзка с предстояща реализация на обекти по ОП „Региони в растеж” е 
необходимо „Булсатком” АД да положат предвидената тръбна мрежа  в ж.к.„Тракия”, преди 
започване на СМР по ОП „Региони в растеж”. След стартиране на строителството по 
програмата, Община Шумен няма да издава Разрешителни за прокопаване в ж.к.„Тракия”. 
Изградените настилки по ОП „Региони в растеж” са с мораториум за неизвършване на 
строителни и изкопни работи за срок от 5 години. 
 На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
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Във връзка със заявление с вх.№УТ-18-001 от 04.01.2017 г., на основание чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по  т.4 от 
Протокол №22 от 13.06.2017 г., Общински съвет Шумен 

 
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 за обект: „Подземно тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия 
на гр.Шумен на „Булсатком“ АД /отклонения от оптична магистрална мрежа/ съгласно 
представената скица-предложение. 

 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
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Заместник кмет по 
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Съгласувал: 
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