
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 № 861 
по протокол № 41 от 24.11.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за 
одобряване проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-
СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за участъка в 
урбанизираната територия за обекти:  
 „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 
строителство, доставка на материали /оборудване и 
авторски надзор) на обект: „Канализационна система 
на гр.Шумен“ и 
 „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, 
строителство, доставка на материали /оборудване и 
авторски надзор) на обект: „Изпълнение на основен 
ремонт на техническата инфраструктура за 
водоснабдяване на гр. Шумен“ 

 
 

/с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
 

Във връзка със заявления с  вх. № УТ-28-211-001 от 31.10.2022 г. и вх. № 
УТ-28-210-001 от 31.10.2022 г., на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с 
чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, решения на ОбЕСУТ по  т. 19 и т. 20 от Протокол № 37 
от 01.11.2022 г., Общински съвет Шумен 
 

О Д О Б Р Я В А : 
 

Проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАН-СХЕМИ по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ 
за участъка в урбанизираната територия за обекти:  

 „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, 
доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: 
“Канализационна система на гр. Шумен“ и  



 „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, 
доставка на материали /оборудване и авторски надзор) на обект: 
“Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за 
водоснабдяване на гр.Шумен“ 

с обхват части от урбанизираната територия на гр. Шумен и кв. Дивдядово, гр. 
Шумен. 
 

Проектът се одобрява по приложените чертежи, вписани в изх. дневник 
под номера от 521 до 545  от 10.11.2022 г., представляващи неразделна част от 
настоящото решение. 

 
Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, във връзка 

със заявление с вх. № 26-00-2750/22.11.2022 г. и на основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК.  

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


