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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Поправка на Решение №223 по протокол №10 от 30.06.2016 г. на заседание 
на Общински съвет Шумен 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

 Любомир Христов, Кмет на Община Шумен, като разгледах Решение №223 по 
протокол №10 от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 

 
УСТАНОВИХ: 

 
С Решение №223 по протокол №10 от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет 

Шумен, Общински съвет е решил: 
„1. На основание чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Шумен дава съгласие да се 
присъедини част от УПИ ІІ-„За жилищен комплекс и гаражи“ в кв.145, която представлява 
част от имот с идентификатор 83510.666.528 по кадастралната карта на Шумен, към УПИ ІІ-
530 от кв.145 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

2. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ възлага на Кмета на община Шумен да 
сключи предварителен договор за продажба на частта от УПИ ІІ, представляваща част от 
имот с идентификатор 83510.666.528 по кадастралната карта на Шумен, по пазарни цени 
определени с експертна оценка на лицензиран оценител в размер на 200 /двеста / лева за 
кв.м без ДДС.  

3. След сключването на предварителния договор, да се внесе за процедиране и 
одобряване Подробен устройствен план - План за регулация чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ 
съобразно взетите решения по точки от 1 до 2.“ 

 
На ред 13 и ред 18 от решението е сгрешен номерът на УПИ, който вместо „УПИ VІ“, 

е зписан „УПИ ІІ“. 
По тази причина се налага поправка на текста на Решение №223 по протокол №10 от 

30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 
На основание изложеното, чл.62, ал.2 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 
 

Поправя се Решение №223 по протокол №10 от 30.06.2016 г. на заседание на 
Общински съвет Шумен по следния начин: 

 На ред 13 вместо „...УПИ ІІ-...” да се чете „...УПИ VІ-...”. 
 На ред 18 вместо „...УПИ ІІ,...” да се чете „...УПИ VІ,...”. 
 
 В останалата си част текстът на Решението остава непроменен. 
  

Настоящото Решение съставлява неразделна част от Решение №223 по протокол №10 
от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 
  
 Преписи от Решението да се приложат и подвържат към досието на плана за имота и 
към архив. 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ, 
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ 
Заместник кмет по 
„ Строителство и Екология“ 
 
 
Съгласувал: 
Иван Кавръков 
Старши юрисконсулт при Община Шумен, 
 
 
ПРЕДЛОЖИЛ 
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова    
Главен архитект на Община Шумен 
 
Съставил: 
инж.Росен Христов 
 
 


