
  

ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

 

РЕШЕНИЕ № 886 

по протокол № 36 от 27.09.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
   

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от 

ЗОЗЗ и чл.25, ал. 3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на 

Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за трасе на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 

1300, преминаващо през общински поземлени имоти в 

землището на гр. Шумен  
 

 

/с 30 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

1. На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински 

съвет - Шумен дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 

общински поземлени имоти с идентификатори 83510.268.34; 83510.270.27; 

83510.270.28; 83510.270.29 и ПИ 83510.555.3 по КК на гр. Шумен, попадащи в 

земеделска територия и зa изработване на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир 

„Тича“ до помпена станция ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300, 

преминаващо през общински поземлени имоти с идентификатори 83510.268.34; 

83510.270.27; 83510.270.28; 83510.270.29 и ПИ 83510.555.3 по КК на гр. Шумен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.25, ал.5, във връзка 

с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет - Шумен дава предварително 

съгласие за промяна на предназначението и за учредяване на сервитут върху 

общински поземлени имоти с идентификатори 83510.270.27 и 83510.555.3 по 

КК на гр. Шумен, с НТП – Пасища, мери и зa изработване на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на довеждащ 

водопровод от язовир „Тича“ до помпена станция ПС 1300 в участъка от  РШ 

Търговище до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти с 

идентификатори 83510.270.27 и 83510.555.3 по КК на гр. Шумен. 

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


