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ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение №129 от 
31.03.2016 на Общински съвет – Шумен  
 
 

С  Решение №129 по протокол № 6 от 31.03.2016,  Общински съвет – 
Шумен е дал съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от 
Община Шумен на поземлени имоти с идентификатори  83510.658.92  и  
83510.658.369 по КК на гр.Шумен  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 актуалния 
акт за държавна собственост и скица на поземления имот се установи, че е 
налице несъответствие между описанието на имота в т. 1.1. от 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 точка 1 от Решение №129 по протокол № 6 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 имоти държавна собственост, 
представляващи: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 83510.658.92 с площ от 7 651 кв. м. по 
кадастралната карта на гр. Шумен; с АДС № 1992 от 03.04.2008 г., 

- Сграда с идентификатор  83510.658.92.1, ЗП 74 кв.м., 1 етаж, конструкция 
масивна; 



 - Сграда с идентификатор  83510.658.92.5, ЗП 422 кв.м., 1 етаж, 
конструкция масивна; 

- Сграда с идентификатор  83510.658.92.6, ЗП 135 кв.м., 2 етажа, 
конструкция масивна; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 83510.658.369 с площ от 2 148 кв. м. 
по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен.“  
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