
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 № 549 
по протокол № 28 от 28.10.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка 

чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на 
проект за 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 „Изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1kV за нуждите на  стационарна 
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1024 на Път I- 2 
„Каспичан - Шумен км 124+040, част от електронна система 
за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна 
мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с 
обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) 
и на база време за леки автомобили с обща техническа 
максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).“ 

 
 

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

 
Във връзка със заявление на  заинтересувания собственик с вх. № УТ-13-

123 от 21.08.2020 г., на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 124а, ал. 1 
и ал. 5 от ЗУТ, Скица-предложение и решение на ОбЕСУТ по т. 3 от Протокол 
№ 33 от 14.09.2021 г., Общински съвет Шумен 

 
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 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: „Изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1kV за нуждите на  стационарна контролна единица 
АУЗПТ/СКТ № 1024 на Път I- 2 „Каспичан - Шумен км 124+040, част от 
електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската 
пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща 
техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки 
автомобили с обща техническа максимална маса до 3,5 т. (електронна 
винетка).“ 

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от 
връчването му на заинтересованите лица пред Административен съд  Шумен. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/ 


