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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Разрешаване изработване на ПУП- Парцеларен план за част от ПИ-

55316.14.165 по КК на с. П.Волов- Община Шумен. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

 

В Община Шумен е постъпило е заявление с вx. № УТ-14-112 от 02.07.2019г. за 
издаване разрешение за изработване на ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор 
55316.14.165 по КК на с. П.Волов, от „Камчия“ ЕАД - Шумен. Основната цел на 
проекта е да се отдели част от горе описания имот, да се обособи като втора пътна 
връзка за птицеферма „Камчия“ ЕАД, след което да се смени предназначението на 
новообразувания имот за „селскостопански ведомствен път“. Имот с идентификатор 
55316.14.165 с площ 164 411 кв.м. представлява „територия за нуждите на горското 
стопанство“ и е частна държавна собственост съгласно Удостоверение № РД-30-293-

1/08.04.2019 на Общинска служба по земеделие. Представено е Удостоверение № 25-

136587/11.06.2019 на АГКК- Шумен, за приемане на проект за изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, както и съгласуване на ПУП-ПП, на 
основание чл.65, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5/2015г. на СГКК. 

С проекто-предложението се обособява линеен обект- „път за достъп“ до терен 
на „Камчия“ ЕАД с проектен идентификатор № 55316.14.169 с ширина 4,5м., с който 
ще се осъществява резервен достъп при спазване на ветеринарно-санитарни 
изисквания. 

Налице е предварително съгласуване за промяна предназначението на имота от 
горска територия – Решение № 3-1/14.05.2019 на Регионална Дирекция по горите- 
Шумен, с положително становище за промяната. 

Проекто-предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ- протокол №25/ 

09.07.2019г. –т.7, с предложение  за внасяне в Общински съвет- Шумен за разрешаване 
изработване на ПУП-ПП за път.  

На основание гореизнесените обстоятелства и факти, предлагам Общинският 
съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ : 

 

Във връзка със заявление от „Камчия“ ЕАД с вх.№ УТ-14-112/02.07.2019, на 
основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ; чл.70, ал.2 от ЗУТ; скица-предложение за ПУП-

ПП; становище на ОбЕСУТ- протокол №25, т.7 от 09.07.2019, Общински съвет Шумен  
 

 

О Д О Б Р Я В А : 

 

 

Заданието за проектиране на ПУП-Парцеларен план, за ведомствен път през 
горска територия, съгласувано от Кмета на Община Шумен 

 

 

Р А З Р Е Ш А В А : 

 

 

Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за част от имот- ПИ №55316.14.165 по КК на с.П.Волов, по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за части извън урбанизирани територии, като се отдели 
самостоятелен имот за ведомствен път с дължина 193м. и ширина 4,5м., който, 
съгласно скицата-предложение получава проектен идентификатор №55316.14.169. Ще 
се процедира за смяна на предназначение, съгласно  чл.73, ал.1, т.2 от ЗГ (Закон за 
горите), тъй като имотът представлява горска територия – частна държавна 
собственост. 

С проекта за ПУП-ПП да се отразят границите на новообразуваните имоти. 
Настоящото решение може да се обжалва в 14 дневен срок от връчването му на 

заинтересуваните лица пред АС-Шумен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

 


