ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 696
по протокол № 29 от 22.02.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с
чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на
проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за газоразпределителна
мрежа (ГРМ), за захранване на имот с идентификатор
83510.60.205, по Кадастралната карта на гр. Шумен

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Във връзка със заявление на заинтересувания собственик с вх. №УТ-13-009
от 10.01.2018 г., на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, Скица-предложение,
одобрено от Кмета на Община Шумен Задание за възлагане на ПУП по чл. 125 от
ЗУТ и решение на т. 4 по Протокол № 5/08.02.2018 г.
Р А З Р Е Ш А В А:
Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАНПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата
инфраструктура, съгласно предписанията на експлоатационните дружества, за
имот с идентификатор идентификатор 83510.60.205 по Kадастралната карта на гр.
Шумен, за изграждане на разпределителен газопровод до имота.
Новопроектирания газопровод да започне от съществуващия газопровод на
гр. Шумен в имот с идентификатор 83510.76.27, да продължи в южна посока, като
пресече път от републиканската пътна мрежа, представляващ имот 83510.76.8 и
достигне до имот 83510.75.2. Трасето продължава в същото направление, като се
пресекат линиите от железопътния транспорт- имот с идентификатор 83510.75.2 и

в имот 83510.60.76, след приближаване на общински път, да завие в посока запад.
При достигане на кръстовището на бул. „Симеон Велики“ и имот с
идентификатор 83510.60.114, газопроводът да пресече съществуващия газопровод
на Топлофикация Шумен, както и имот 83510.60.133. Да се насочи в южна посока,
като се разположи в имот 83510.60.114. Достигайки крайната си точка - имот с
идентификатор 83510.60.205, да се установят два броя газопроводни отклонения с
диаметър Ф63 и Ф90, в двата края на имота.
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