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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН 

  

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от 

ЗОЗЗ и чл.25, ал. 3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен 

план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир 

„Тича“ до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти в землището 

на гр. Шумен 

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

(ОПОС 2014-2020 г.) изпълнява проект “Подпомагане регионалното 

инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, в рамките на който се разработват 

регионални прединвестиционни проучвания, включващи техническа и 

икономическа документация за интегрирани водоснабдителни и 

канализационни (ВиК) проекти и формуляри за кандидатстване за европейско 

финансиране от ОПОС 2014-2020. 

 В проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на 

отрасъл ВиК“ е включена реконструкция на довеждащ водопровод от язовир 

„Тича“ до помпена станция „ПС 1300“. Трасето на довеждащия водопровод 

преминава през териториите на Община Шумен и Община Велики Преслав, 

поради което по реда на чл.124а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган за издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПП е Областен управител на област Шумен.  

Във връзка с това е необходимо Общински съвет - Шумен да изрази 

предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 във 

връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ имотите с НТП – Пасища, мери, да бъдат 

включени в обхвата на плана, както и да бъде учреден сервитут върху тях. 

Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ като изпълнител 

на Регионалните прединвестиционни проучвания за обособените територии, 

обслужвани от ВиК операторите, е депозирал заявление, с вх. № 26-00-

2544/22.08.2018 г., с искане за предварително съгласие за преминаване по реда 

на ЗОЗЗ и ЗСПЗЗ през имотите общинска собственост за обект: „ Реконструкция 

на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до помпена станция ПС 1300 в 

участъка от  РШ Търговище до ПС 1300“. 

Съгласно представения регистър на засегнатите имоти трасето на 

довеждащия водопровод в землището на гр. Шумен преминава през следните 



имоти – публична общинска собственост с идентификатори: ПИ 83510. 268.34 с 

НТП – Полски пътища; ПИ 83510. 270.27 с НТП – Пасища, мери; ПИ 83510. 
270.28 с НТП – Полски пътища; ПИ 83510. 270.29 с НТП – Полски пътища и ПИ 

83510. 555.3 с НТП   – Пасища, мери; 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 

чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ, 

предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински 

съвет - Шумен дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 

общински поземлени имоти с идентификатори 83510. 268.34; 83510. 270.27; 

83510. 270.28; 83510. 270.29 и ПИ 83510. 555.3 по КК на гр. Шумен, попадащи в 

земеделска територия и зa изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир 

„Тича“ до помпена станция ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300, 

преминаващо през общински поземлени имоти с идентификатори 83510. 268.34; 

83510. 270.27; 83510. 270.28; 83510. 270.29 и ПИ 83510. 555.3 по КК на гр. 

Шумен. Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години. 

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.25, ал.5, във връзка с 

чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет - Шумен дава предварително съгласие 

за промяна на предназначението и за учредяване на сервитут върху общински 

поземлени имоти с идентификатори 83510. 270.27 и 83510. 555.3 по КК на гр. 

Шумен, с НТП – Пасища, мери и зa изработване на Подробен устройствен план 

– Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир 

„Тича“ до помпена станция ПС 1300 в участъка от  РШ Търговище до ПС 1300, 

преминаващо през общински поземлени имоти с идентификатори 83510. 270.27 

и 83510. 555.3 по КК на гр. Шумен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години. 
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