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ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
от   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на 
засегнатите имоти и части от имоти  - общинска собственост от обект: АМ 
„Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, находящи се в землищата на с. 
Черенча и с. Градище 
 

В община Шумен е постъпило писмо, с изх. № 08-00-397/23.03.2018 г., от 
председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ към 
МРРБ, относно предприемане на действия от страна на община Шумен за 
безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата на засегнатите имоти и части от 
имоти - общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940  
(пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260  (начало 
пътен възел „Белокопитово“). 
 С Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерски съвет републикански път 
А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и 
автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение и за национален 
обект, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
устройство на територията и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
държавната собственост. 

Със Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г. /обн. ДВ, бр.19 от 02.03.2018 г./ 
на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязла в 
законна сила, е одобрен Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ 
за обект: АМ „ Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „ Буховци“ при 
пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел 
„ Белокопитово“). 

На територията на община Шумен, АМ „Хемус“, участък от км 310+940 
(пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен 
възел „Белокопитово“), засяга поземлени имоти – общинска собственост, 
находящи се в землищата на с. Черенча и с. Градище. 

Съгласно разпоредбата на чл.34а, ал. 5 от Закона за държавната собственост, 
когато при отчуждаването на имоти, предназначени за изграждането на 



национални обекти, се засягат имоти - общинска собственост, те се прехвърлят 
безвъзмездно в собственост на държавата по реда на Закона за общинската 
собственост. 

 Във връзка с изграждането на цитирания национален инфраструктурен 
обект и предвид изложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното   

 
Р Е Ш Е Н И Е : 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС 

обявява за частна общинска собственост засегнатите имоти и части от имоти – 
публична общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Черенча и            
с. Градище, в съответствие с действащия ПУП – Парцеларен план, одобрен със 
Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г. на заместник-министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4  и    
чл. 35, ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 34а, ал. 5 и ал. 6 и чл. 43б, изречение „второ“ 
от ЗДС, дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на 
държавата – Агенция „Пътна инфраструктура“, на всички засегнати имоти и части 
от имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на с. Черенча и          
с. Градище, посочени в приложените регистри към одобрения от МРРБ проект на 
ПУП – Парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен 
възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел 
„Белокопитово“), съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са 
неразделна част от настоящото решение. 

3. Възлага на Кмета на община Шумен да извърши всички необходими 
фактически и правни действия и да сключи договорите за безвъзмездното 
прехвърляне на имотите и частите от имоти в полза на държавата – АПИ, като 
всички разходи по прехвърлянето са за сметка на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 
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Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР“ 
 
Инж. Пенка Василева 
Началник отдел „УОС“  
 
 


