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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.129, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.6 от ЗУТ за 

одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ проект за 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната 
територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, 

т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Кабел ниско напрежение за 
увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с идентификатор 

83510.650.183 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под манастира““ 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-27-003 от 03.12.2018 г. от „Електроразпределение 
Север“ АД за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съдържащ 

проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в 

урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

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

напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с 
идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под 

манастира““като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ. 

Изработването на проекта е разрешено с решение №926 по протокол №37 от 
25.10.2018 г. на Общински съвет Шумен. 

Подробният устройствен план и инвестиционният проект за елпровода са съгласувани 

от институциите, чието съгласие се изисква. 
 В свое  заседание по т.11 от Протокол №43 от 04.12.2018 г. ОбЕСУТ е взел решение 
да се внесе в Общински съвет Шумен за одобрявне на частта Подробен устройствен план – 

парцеларен план по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.  

По обем и съдържание проектът отговаря на изискванията на нормативната уредба по 

устройство на територията. 
На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да  
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РЕШИ: 

 

На  основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.150, ал.6 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.6 

от ЗУТ, Заявление с вх.№УТ-27-003 от 03.12.2018 г.   решение на общински съвет №926 по 

протокол №37 от 25.10.2018 г.  за разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.11 от 
Протокол №43 от 04.12.2018 г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на 

територията,   Общински съвет Шумен 

 

О Д О Б Р Я В А : 

 

Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА  по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в 

урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 

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

напрежение за увеличаване мощността на Склад за стопанска продукция в имот с 
идентификатор 83510.650.183 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността „Под 

манастира““ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ. 

Проектът се одобрява по  приложения чертеж, вписан в изх.дневник под № 520 от 
06.12.2018 г., представляващ неразделна част от настоящото решение. 
 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Съгласувал: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт при Община Шумен, 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛ 

инж.Валентина Йорданова 

Директор на Дирекция „Устройство на територията“ 

при Община Шумен 

 

 

Съставил: 

инж.Росен Христов, 

гл.експерт „Кадастър и регулация“ 

в Дирекция „Устройство на територията“ 

 


