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ОТНОСНО:  Безвъзмездно придобиване в 
собственост на  поземлен имот с 
идентификатор  83510.670.314 по КК на 
гр.Шумен  по реда на чл.54 от ЗДС 

 
 
 
 Общинска администрация многократно, през последните 15 години е 
отправяла искания до Министъра на отбраната и Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител, за 
безвъзмездно придобиване в собственост от Община Шумен  на имот 
държавна собственост –  Складов район 1280. 

  Интересът на Община Шумен за придобиване собствеността върху 
тези имот не е отпаднала, тъй като  с предоставянето им  ще се решат  
социално - икономически и градоустройствени проблеми на града.  

Поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по кадастралната 
карта на гр.Шумен е с площ от 54 468 кв.м /Дивизията/. Имотът е 
разположен  в предимно промишлена зона на гр.Шумен. Предвид 
устройствената зона, в която попада теренът е подходящ за изграждане на 
логистичен център или други промишлено - складови и обслужващи 
дейности с устройствени параметри: плътност на застрояване / П застр./ от 
40 до 80%  и интензивност на застрояването /К инт./ от 1 до 2,5. Върху 
терена са изградени 32 броя сгради. 

 С оглед изложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 



1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС  
Общински съвет - Шумен  дава съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Шумен  на имот - държавна собственост,  
представляващ: Поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по 
кадастралната карта на гр.Шумен с площ от 54 468 кв.м /Дивизията/. 

 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да изготви финансово-
икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, до 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на 
отбраната, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне 
в собственост на имота.  

   
 
 
 
 
     КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН: 
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