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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 участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на
дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с
идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е заявление с вх.№УТ-13-072 от 04.04.2018 г. от Карлсберг България“ АД, за
разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –
ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия
за: „Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна
„Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен.
Трасето за реконструкция е с начало шахта от съществуваща дренажна канализация.
Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.13 от Протокол №12 от
10.04.2018 г., като е взето решение да се внесе в Общински съвет Шумен за разрешаване
изработването на ПУП-Парцеларен план.
На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да
РЕШИ:
Във връзка със заявление на заинтересувания собственик с вх.№УТ-13-072 от
04.04.2018 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Скицапредложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.13 от Протокол №12 от
10.04.2018 г., Общински съвет Шумен
ОДОБРЯВА:
Заданието по чл.125 от ЗУТ,
РАЗРЕШАВА:
Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за:
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„Реконструкция на дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна
„Шуменско пиво“ през имот с идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен.
В проекта за ПУП-ПП да се нанесат съществуващите съоръжения на техническата
инфраструктура, чиито трасета и сервитути пресича новия обект. Проектът за ПУП-ПП да се
съгласува със заинтересуваните страни: Областен управител на област Шумен и Басейнова
Дирекция „Черноморски район“ относно заустването на дренажната канализация в река
„Поройна“.
Настоящото решение на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
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