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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 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за 
разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН  по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за оптична кабелна 
свързаност по две независими трасета от мрежа на мобилтел до базова станция SHU002 в имот с 
идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Постъпило е заявление с вх.№УТ-13-153 от 01.11.2017 г. от „Мобилтел“ ЕООД с 

пълномощник Валентин Вичев Янчев, за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън 
урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета с дължина 
1315м. от мрежа на мобилтел до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по 
кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен. 
   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

Във връзка със заявление на  заинтересования собственик вх.№УТ-13-153 от 01.11.2017.,  на 
основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, становище на Главния архитект по 
заявление с вх.№УТ-13-153 от 01.11.2017.,  съгласно чл.135, ал.4 от ЗУТ,  решение на ОбЕСУТ по  
т.13 от Протокол №41 от 05.12.2017г. 

 
 
 

О Д О Б Р Я В А : 
 
 
 
 
Заданието по чл.125 от ЗУТ, 
 
 
 

Р А З Р Е Ш А В А : 
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 Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАН за участъка извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две 
независими трасета с дъбжина 1315м. от мрежа на мобилтел до базова станция SHU002 в имот с 
идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен. 

. 
       
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от връчването му на 
заинтересованите лица пред Административен съд  Шумен. 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет 
по Устройство на териториите,  
строителство и екология 
 
Предложил: 
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 
 
Съгласувал: 
Иван Кавръков 
Старши юрисконсулт при Община Шумен, 
 
 
Изготвил: 
инж.Велко Петков, 
Главен експерт „Регулация“ в Дирекция УТ 
 


