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РЕШЕНИЕ № 767 

по протокол № 31 от 26.04.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване 

изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 

ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън 

урбанизираната територия за: „Реконструкция на дренажна канализация на 
„Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с 
идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен 

 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

Във връзка със заявление на  заинтересования собственик с вх. № УТ-13-072 от 04.04.2018 г., 
на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение по         

чл. 135, ал. 2 от ЗУТ  и решение на ОбЕСУТ по т. 13 от протокол № 12 от 10.04.2018 г., Общински 

съвет Шумен 

 

О Д О Б Р Я В А : 
 

Заданието по чл. 125 от ЗУТ, 
 

Р А З Р Е Ш А В А : 

 

Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 

чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Реконструкция на 
дренажна канализация на „Карлсберг България“ АД, пивоварна „Шуменско пиво“ през имот с 
идентификатор 83510.87.4 по кадастралната карта на Шумен. 

В проекта за ПУП-ПП да се нанесат съществуващите съоръжения на техническата 
инфраструктура, чиито трасета и сервитути пресича новият обект. Проектът за ПУП-ПП да се 
съгласува със заинтересованите страни: Областен управител на област Шумен и Басейнова 
Дирекция „Черноморски район“ относно заустването на дренажната канализация в река Поройна. 

Настоящото решение, на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, не подлежи на оспорване. 
Община Шумен да постави условие с разработения проект да се гарантира, че няма да има 

изтичане на повърхностни или дренажни води на територията на пътя, северно от парцела. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


