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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 

 
 
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 за разрешаване 

изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 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 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 
kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Шумен“ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Постъпило е заявление с вх.№УТ-13-220 от 15.10.2021 г. от „Електроразпределение 

Север“ АД за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 
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 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – 
извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 
по плана на гр. Шумен“ 

Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.2 от Протокол №38 от 
26.10.2021 г., като е взето решение да се внесе в Общински съвет Шумен за разрешаване 
изработването на проект за ПУП-Парцеларен план.  
   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 
 
 

РЕШИ: 
 

Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик с в вх.№УТ-13-220 от 
15.10.2021 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Скица-предложение и решение на 
ОбЕСУТ по т.2 от Протокол №38 от 26.10.2021 г., Общински съвет Шумен 
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О Д О Б Р Я В А : 

 
Заданието по чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, 
 
 

Р А З Р Е Ш А В А : 
 
Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

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 20 kV между ВЕЛ – 20 kV – 
извод „Зиено 1“ и ВЕЛ – 20 kV – извод „Арома“ за „Завод за специални кабели“ в УПИ I, кв. 5 
по плана на гр. Шумен“ 

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 
 
 
 
ПРЕДЛОЖИЛ 
арх. Галин Антонов 
Главен архитект на Община Шумен 
 
 
Съгласувал: 
Иван Кавръков 
Старши юрисконсулт при Община Шумен, 
 
 
Съставил: 
инж. Николай Станчев 
гл. експерт в Дирекция УТ 


