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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001   ISO 14001  OHSAS 18001 

 

 

 

 

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, чл.150, ал.2 от ЗУТ, 

чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива съдържащ проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен 

газопровод и газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната 
карта на с.Васил Друмев“ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по 

чл.150 от ЗУТ. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Постъпило е заявление с вх.№УТ-13-167 от 03.09.2018 г. от  „АРЕСГАЗ“ ЕАД за 

разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ 

проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и 

газопроводно отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на 
с.Васил Друмев“.   

 Съгласно скицата-предложение и заданието за проектиране, представени от възложителя, 

трасето на бъдещия газопровод започва от проектно трасе на разпределителен газопровод към 

имот 83510.60.205 по кадастралната карта на гр.Шумен, предмет на друг проект. Преминава през 
имот 83510.60.76 собственост на „Индустриален парк Шумен“ АД, имот 83510.60.133 по 

кадастралната карта на гр.Шумен, имот 10176.502.8 по кадастралната карта на с.Васил Друмев до 

имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с.Васил Друмев. 

Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по  т.1 от Протокол №32 от 
11.09.2018 г. с решение да се внесе в Общински съвет Шумен за разрешаване изработване на 
ПУП. 

   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
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Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик вх.№УТ-13-167 от 03.09.2018 г., 
на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.150, ал.2 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ и становище на 

ОбЕСУТ по  т.1 от Протокол №32 от 11.09.2018 г., Общински съвет Шумен 

 

О Д О Б Р Я В А : 

 

Заданието по чл.125 от ЗУТ, 

 

Р А З Р Е Ш А В А : 

 

Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за: „Разпределителен газопровод и газопроводно 

отклонение до имот с идентификатор 10176.502.2 по кадастралната карта на с.Васил Друмев“ 

съгласно скицата-предложение и заданието за проектиране, представени от възложителя. 

 

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: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт при Община Шумен, 

 

ПРЕДЛОЖИЛ 

арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 

 

Съставил: 

инж.Росен Христов 

 


