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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Поправка на Решение №581 по протокол №24 от 28.09.2017 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 №581 по 
протокол №24 от 28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 

 
УСТАНОВИХ: 

 
С Решение №581 по протокол №24 от 28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет 

Шумен, Общински съвет Шумен  е дал предварително съгласие за учредяване на право на 
преминаване и за извършване промяна предназначението на части от имоти – общинска 
собственост във връзка с обект:  

„Автомагистрала "Хемус", участък от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при 
пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел "Белокопитово")“, като са 
описани имотите с техните идентификатори по кадастралната карта, за които е дадено 
съгласието.  

На ред 19 от решението е сгрешен идентификатора на имот, който вместо 
„17573.12.61“, е зписан „17573.12.6“. 

По тази причина се налага поправка на текста на Решение №581 по протокол №24 от 
28.09.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 

На основание изложеното, чл.62, ал.2 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 

  
РЕШЕНИЕ: 

 

Поправя се Решение №581 по протокол №24 от 28.09.2017 г. на заседание на 
Общински съвет Шумен по следния начин: 

 На ред 19 вместо „17573.12.6...” да се чете „17573.12.61...”. 
 
 В останалата си част текстът на Решението остава непроменен. 
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Настоящото Решение съставлява неразделна част от Решение №581 по протокол №24 

от 28.09.2017 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 
 
 
 
 


