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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Шумен 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

от заседание на Областен експертен съвет по устройство на 

територията 
 

Днес 24.06.2019 год. на основание заповед № РД-15-72/18.06.2019 г. на Областен 

управител на област Шумен и постъпило искане вх. № 37-24-1/13 от 13.06.2019 г. от „ВиК 

– Шумен“ ООД се проведе настоящото заседание със задача да разгледа  ПУП – ПП за 

обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до напорен водопровод 

НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище  в ПИ 58222.501.5 по КК на гр. 

Велики Преслав, местност „Боаза“ до ПС 1300 в ПИ 83510.555.2 по КК на гр. Шумен 

– местност „Дърма“. 

 

Заседанието на ОбЕСУТ откри Председателят в 14,00 часа. На него присъстваха: 

             

            Председател:   арх. Живко Чапкънов 

Секретар:  инж. Анна Миланова – Директор дирекция АКРРДС в ОА гр. Шумен 

Членове: 

1. арх. Гергана Цонкова – Главен архитект на Община Велики Преслав; 

2. Йорданка Кръстева – на длъжност „Главен юрисконсулт“ в Областна 

администрация гр. Шумен; 

3. инж. Мая Христова – Главен експерт, дирекция „АКРРДС“ в Областна 

администрация гр. Шумен; 

4.  инж. Светлозар Василев –  и.д. Началник СГКК гр. Шумен;  

5. Красимира Борисова – Главен експерт „Биоразнообразие, защитени територии и 

зони“, дирекция „Превантивна дейност“ към РИОСВ гр. Шумен; 

6. инж. Красимира Манева – Ръководител „Производствено направление“ към 

„ВиК - Шумен“ ООД; 

На заседанието присъстваха още:  

инж. Симеон Симеонов, представител на ДЗЗД – РПИП ВИК Бургас, Сливен, 

Шумен; 

инж. Даринка Мартева – Гл. инженер на „В и К – Шумен“ ООД; 

Евгения Манова – Главен секретар на АВиК Шумен 

 

Представени са следните документи: 2 екземпляра от ПУП – Парцеларен план 

за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до напорен 

водопровод НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище  в ПИ 58222.501.5 по 

КК на гр. Велики Преслав, местност „Боаза“ до ПС 1300 в ПИ 83510.555.2 по КК на 

гр. Шумен – местност „Дърма“, съдържащ:  

 Протокол № 4 от 17.05.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство 

на територията на Община Велики Преслав – копие; 
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 Протокол № 16 от 07.05.2019 г. на Общинския експертен съвет по 

устройство на територията в Община Шумен – копие. 

 

Заверени копия от: 

 Становище с изх. № 244 от 13.05.2019 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – 

клон Шумен ; 

 Становище на съответствие на инвестиционен проект  с правилата и 

нормативите за пожарна безопасност на ПУП-ПП „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ № 

58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ № 83510.555.2/ с рег. № 873000-423 от 13.05.2019 г. от 

ГДПБЗН – Шумен; 

 Становище за съгласуване на ПУП-ПП „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ № 

58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ № 83510.555.2/ с изх. № 94-00-3303 от 22.05.2019 г. от 

Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София; 

 Становище за съгласуване на ПУП-ПП „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ № 

58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ № 83510.555.2/ с изх. № РД-30-325-1 от 14.05.2019 г. 

издадено до Министерството на земеделието, храните и горите, Дирекция „Поземлени 

отношения и комасация“- гр. София; 

 Становище от ДП НКЖИ – ЦУ с  изх. № ЖИ-20696 от 11.06.2019 г.   

относно съгласуване на ПУП-ПП „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до 

НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ № 58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ 

№ 83510.555.2/; 

 Становище от „Енерго Про Мрежи“, с изх. № ЕОN – 3301/23.05.2019 г.; 

 Становище от „Теленор България“ ЕАД, с изх. № II от 21.05.2019 г. 

 

Регистър на засегнатите имоти от обект „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ 

№ 58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ № 83510.555.2/ - съществуващо трасе и променените  

участъци в следните землища: 

 В землището на с. Хан Крум, ЕКАТТЕ 78210, община Велики Преслав, 

област Шумен – в два екземпляра на хартиен носител; 

 В землището на с. Миланово, ЕКАТТЕ 48132, област Шумен – в два 

екземпляра на хартиен носител; 

 В землището на гр.Шумен, ЕКАТТЕ 83510, област Шумен – в два 

екземпляра на хартиен носител; 

 В землището на с. Троица, ЕКАТТЕ 73170, община Велики Преслав, област 

Шумен – в два екземпляра на хартиен носител; 

 В землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики 

Преслав, област Шумен – в два екземпляра на хартиен носител; 

 Координатен регистър на чупките на трасето: съществуващо трасе и 

участъци, в които се променя трасето и Координатен регистър на сервитута: 

съществуващо трасе и участъци, в които се променя трасето от обект: „Реконструкция на 

довеждащ водопровод от яз. Тича до НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище 

/ПИ № 58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ № 83510.555.2/ и пет броя чертежи част: 

Трасировъчен план – в два екземпляра на хартиен носител; 

 ПУП-ПП от обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. Тича до 

НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от РШ Търговище /ПИ № 58222.501.5/ до ПС 1300 /ПИ 
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№ 83510.555.2/ два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен 

носител. 

След представянето, проекта за ПУП – ПП беше обсъден и в резултат на 

изказаните мнения, Областният експертен съвет по устройство на територията взе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Областният експертен съвет предлага на Областния управител на област Шумен 

да издаде заповед за одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на довеждащ 

водопровод от яз. Тича до напорен водопровод НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от 

РШ Търговище  в ПИ 58222.501.5 по КК на гр. Велики Преслав, местност „Боаза“ до 

ПС 1300 в ПИ 83510.555.2 по КК на гр. Шумен – местност „Дърма“, със следното 

уточнение: 

Да се приложат към настоящата документация съгласувателни становища от 

Министерство на земеделието, храните и горите и Министерство на културата до внасяне 

за съгласуване на идейния проект. 

 

 

            Председател:   …………п…………арх. Живко Чапкънов 

 

 

 

Секретар:  ………п……………….инж. Анна Миланова  

 

Членове: 

 

        1. ……………п……………………….арх. Гергана Цонкова  

 

2. ……………п……………………….Йорданка Кръстева 

  

3………………п………………….……инж. Мая Христова  

 

4.  ………………п………………………инж. Светлозар Василев  

 

5. ………………п………………………Красимира Борисова  

 

       6. ………………п………………………инж. Красимира Манева  

 

 


