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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 
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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 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ 

за: „Одобряване на проект за разширяване на гробищен парк“ в с.Лозево, общ.Шмен и  

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: 
„довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен идентификатор 44032.18.123 по 

кадастралната карта на с.Лозево, който се образува като към съществуващ гробищен парк в 
имот с идентификатор 44032.18.90 се присъедени имот с идентификатор 44032.17.19 след като 

му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“ . 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В Община Шумен е постъпило заявление с вх.№УТ-14-78 от 29.11.2016 г. от Кмета на 
Община Шумен, за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА 

ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 44032.18.123 по 

кадастралната карта на с.Лозево, който се образува от имот с идентификатор 44032.18.90 с 
начин на трайно ползване „Гробищен парк“ и от имот с идентификатор 44032.17.19  с начин 

на трайно ползване „Нива“ след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в 
„Гробищен парк“ и за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с 
проектен идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен. 

С плана се предвижда новопроектиран водопровод да започне от съществуващ 

водопровод в имот с идентификатор 44032.501.432, да продължи в северна посока, като 

премине през имоти 44032.501.409, 44032.501.138, 44032.3.144, 44032.501.464, 44032.3.141, 

44032.3.61, 44032.17.48 и достигне до имот с проектен идентификатор  44032.18.123 по 

кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен.  

С плана се предвижда новопроектен електропровод да започне от съществуващ ЖБ 

стълб №14 в имот с идентификатор 44032.3.61, да продължи в северна посока, като премине 
през имоти 44032.17.48 и 44032.3.61 и достигне до имот с проектен идентификатор  

44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен.  

  

 

 Проектът е разгледан в заседание на ОбЕСУТ по т.9 от Протокол №32 от 11.09.2018 г. с 
решение да се внесе в Общински съвет Шумен за одобрявне на ПУП.  
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По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 

устройство на териториите. 
На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да  

 

 

РЕШИ: 

 

На  основание чл. 129  ал.  1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.21, ал.7 от 
ЗОС, Заявление с вх.№УТ-14-078 от 29.11.2016 г., Решение на Общински съвет – Шумен 

№866 по протокол №42 от 30.010.2014 г.  за разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.9 

от Протокол №32 от 11.09.2018 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на 
територията,    

 

О Д О Б Р Я В А : 

 

Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, 

ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, 

който се образува от имот с идентификатор 44032.18.90 с начин на трайно ползване 
„Гробищен парк“ и от имот с идентификатор 44032.17.19  с начин на трайно ползване „Нива“ 

след като му се смени начина на трайно ползване от „Нива“ в „Гробищен парк“ и за 
одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ за: „довеждащ електропровод и водопровод“ до имот с проектен идентификатор 

44032.18.123 по кадастралната карта на с.Лозево, общ.Шумен. 

 

 

Одобряват се: ПУП-ПЗ по приложената скица, вписани в изх.дневник под №373  от 
14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 

ПУП-ПП за водопровод по приложената скица, вписани в изх.дневник под №374,375  

от 14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
ПУП-ПП за електропровод по  приложената скица, вписани в изх.дневник под 

№376,377  от 14.09.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
Схема по част Ел., вписана в изх.дневник под №378  от 14.09.2018 г., представляващ 

неразделна част от настоящото решение. 
Схема по част ВиК., вписана в изх.дневник под №379  от 14.09.2018 г., представляващ 

неразделна част от настоящото решение. 
 

 

 

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.Велко Петков 

 

 


