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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  

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 управителя на  „Булсатком“ 
АД за одобряване 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/. 
 С Решение №516 по протокол №22 от 29.06.2017 г. на Общински съвет Шумен е 
разрешено изработването й. 

Тъй като изменението на плана засяга повече от един квартал, на основание  чл.129, ал.1 
от ЗУТ, проектът се внася за одобряване от Общински съвет Шумен.  

Проектът е разгледан в заседание на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията по  т.7 от Протокол №31 от 29.08.2017 г. с решение да се внесе в Общински съвет 
за одобряване.  

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да  
 
 

РЕШИ: 
 

На  основание чл. 129  ал.  1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, заявление с 
вх.№УТ-18-001 от 04.01.2017 г., Решение на Общински съвет – Шумен №516 по протокол №22 
от 29.06.2017 г.  за разрешаване изработване на специализирана план-схема, Решение по т.7 от 
Протокол №31 от 29.08.2017 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на 
територията,  Общински съвет Шумен  

 
О Д О Б Р Я В А : 

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за елементите на 

техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия за обект: „Подземно 
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тръбно и оптично кабелно трасе в урбанизираната територия на гр.Шумен на „Булсатком“ АД 
/отклонения от оптична магистрална мрежа/. 

 
Проектът се одобрява по  приложените чертежи, вписани в изх.дневник под №396, 397, 

398, 399, 400, 401, 402 и 403   от 14.09.2017 г., представляващи неразделна част от настоящото 
решение. 
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