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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.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за довеждащ електропровод до имот с идентификатор 
32158.211.234 по кадастралната карта на с.Ивански, в местността „Бункерът дол“. 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 В Община Шумен е постъпило заявление с вх.№УТ-14-010 от 17.01.2022 г., от „А.Х. – Ч.М.“ 
АД  с ЕИК ……., с адрес за кореспонденция: ………., с управител инж.Д.Х.Д., чрез Г.Е.В., 
упълномощена по силата на пълномощно  с рег.№2852/24.02.2020 г. от Нотариус с рег.№709 на 
Нотариалната камара на Република България, с искане да се одобри ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната 
територия за довеждащ електропровод до имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната 
карта на с.Ивански, в местността „Бункерът дол“.  
   

Проектът е разгледан в заседание на ОбЕСУТ по  т.5 от Протокол №4 от 25.01.2022 г. с 
решение да се внесе в Общински съвет Шумен за одобряване на ПУП. 
   

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да 
 

РЕШИ: 
 

Във връзка със заявление с вх.№УТ-14-010 от 17.01.2022 г., на основание чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, решение №1107 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Шумен, с което е разрешено изработване 
на ПУП-ПП и решение на ОбЕСУТ по  т.5 от Протокол №4 от 25.01.2022 г., Общински съвет 
Шумен 
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О Д О Б Р Я В А : 
 
 
Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 

от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за довеждащ електропровод до имот с 
идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с.Ивански, в местността „Бункерът дол“. 

 
 
Проектът се одобрява по приложените скици, вписани в изх.дневник под №№ 81, 82, 83, 84, 

85 и 86  от 11.02.2022 г., представляващи неразделна част от настоящото решение. 
 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 


