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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  
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ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 128 от 
31.03.2016 на Общински съвет – Шумен  

  
С  Решение №128 по протокол № 6 от 31.03.2016,  Общински съвет – 

Шумен е дал 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/ по реда на чл. 54 от ЗДС и е 
възложил на Кмета на Община Шумен да изготви финансово-
икономическа обосновка, както  и да 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 имотите. 
 След представяне от страна на Областния управител на актуалните 
актове за държавна собственост и скици на поземления имот се установи, 
че е налице несъответствие между описанието на имота в цитираното 
решение и в акта за държавна собственост, което следва да се отстрани.  
 С оглед изложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 
  Изменя и допълва точка 1. от Решение №128 от 31.03.2016 на 
Общински съвет – Шумен, както следва: 

„ 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 с АДС 
№1222 от 20.12.2010, находящ се на ул. „Владайско въстание“ в гр. 
Шумен, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по 
кадастралната карта на гр. Шумен с площ 54 471 кв. м. застроена и 
незастроена площ /Дивизията/, застроен с 32 броя сгради с обща застроена 
площ 15693 кв.м., както следва: 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.1 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – КПП и лавка, ЗП 110 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.2 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 83 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.3 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад АБТИ, ЗП 287 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 



– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.4 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – работилница, ЗП 624 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.5 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – работилница, ЗП 436 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.6 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад-навес, ЗП 104 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.7 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – битов корпус, ЗП 200 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.8 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 649 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.9 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 853 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.10 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гаражи, ЗП 402 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.11 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гаражи, ЗП 952 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.12 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гаражи, ЗП 838 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.13 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гаражи, ЗП 753 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.14 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 12 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.15 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гаражи, ЗП 2370 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.16 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 424 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.17 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – ЩАБ, ЗП 1307 кв.м., 2 етажа, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.18 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 205 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.19 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 850 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.20 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 556 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.21 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 339 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.22 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – КПП, ЗП 35 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.23 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – акумулаторно, ЗП 186 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.24 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гориво-зарядна, ЗП 39 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.25 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – агрегатно, ЗП 28 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.26 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – караулно, ЗП 154 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 



– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.27 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – тоалетна, ЗП 139 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.28 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – склад, ЗП 303 кв.м., 2 етажа, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.29 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – битов корпус, ЗП 1193 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.30 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 1215 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.31 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – кинокабина, ЗП 14 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна; 
– Сграда с  идентификатор 83510.670.314.32 по кадастралната карта на 
гр.Шумен – гараж, ЗП 33 кв.м., 1 етаж, конструкция масивна.” 
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