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РЕШЕНИЕ № 325 

по протокол № 18 от 28.01.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект 
за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: 
„Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система 
„Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от 
напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, 

изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за 
кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“ 

 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
На  основание чл.129  ал.  1 от ЗУТ, Заявление с вх.№УТ-14-004 от 12.01.2021г., 

Решение на Общински съвет – Шумен №297 по протокол №17 от 17.12.2020 г.  за 
разрешаване изработване на ПУП, Решение по т.1 от Протокол №3 от 19.01.2021 г. от 
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, Общински съвет 
Шумен   

 

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: „Подробен устройствен 

план на елемент на техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване 1,0 kV, във 
връзка с „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви 

етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 

260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК 

за кв. Мътница към НВ 100 м3 за кв. Мътница, община Шумен.“  

 

Проектът се одобрява по  приложените чертежи, вписани в изх. дневник с 
№44/19.01.2021 г. и представляващи неразделна част от настоящото решение. 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Севдалина Павлова / 


