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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН  
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
ОТНОСНО: Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот с 

идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, 
ул. “Млада гвардия“ № 32, кв. Дивдядово 

 
https://www.google.bg/maps/dir/43.2429982,26.937837/@43.2434433,26.9371516,333
m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=bg  

 
Община Шумен е придобила безвъзмездно, по реда на чл. 54 от Закона за 

държавната собственост, собствеността на поземлен имот – частна държавна 

собственост с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

с площ 9697 кв.м., заедно с построените в него седем сгради, на ул. “Млада 

Гвардия“ № 32, кв. Дивдядово, АДС № 2842/19.08.2014 г. (бивш имот на 

Метрология), въз основа на Решение № 931 от 04.11.2016 г. на Министерски съвет 
и Договор № 25-03-323 от 21.11.2016 г., сключен между Областния управител на 
област Шумен и Кмета на Община Шумен. 

За поземления имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на 

гр. Шумен, с площ 9697 кв.м., съответстващ на УПИ I  с отреждане „Лаборатория 

по метрология, стандартизация и качество“ в кв. 125 по плана на гр. Шумен-кв. 

Дивдядово, заедно с построените в него сгради, е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 4876/2016 г. 

В Решението на Министерски съвет и Договора изрично е упоменато, че 
безвъзмездното право на собственост се прехвърля на община Шумен за 
изграждане на обект: „Пречиствателна станция за питейни води“ /ПСПВ/. 

Със Заповед № РД-25-2245 от 07.11.2016 г. на Кмета на община Шумен е 
одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване, с който 
се променя конкретното предназначение на УПИ I на: „Пречиствателна станция за 
питейни води“. С проекта са определени и конкретните параметри за застрояване 
в имота. 

Предвид голямата обществена значимост на проекта за ПСПВ, която ще се 
изгражда върху поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната 

карта на гр. Шумен, същият е придобил предназначението по чл.3, ал.2, т.3 от 



Закона за общинската собственост за трайно задоволяване на обществени 
потребности от местно значение. 

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

РЕШЕНИЕ : 

1. На основание чл.6, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС 
ОБЯВЯВА за ПУБЛИЧНА общинска собственост поземлен имот с 
идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, с площ 9697 
кв.м., съответстващ на УПИ I  с отреждане „Пречиствателна станция за питейни 
води“ в кв. 125 по действащия ПУП на гр. Шумен-кв. Дивдядово, заедно с 
построените в него седем сгради, АОС № 4876/2016 г. 

2. Възлага на кмета на Община Шумен да извърши всички необходими 
действия и състави  Акт за публична общинска собственост. 

 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен  
 
 
Предложил, 
Росица Антонова 
Зам. кмет „ИР“ 
 
Пенка Василева 
Н-к отдел „УОС“ 
 
                                                


