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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от  проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев – 

председател на Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: Изменение на решение № 480 по протокол № 19 от 

27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен 

  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи заявление от адв. Петър Рафаилов – 

председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Футболен 

клуб Волов 1929“. С решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. 

Общинският съвет прие да се учреди на сдружението безвъзмездно срочно 

право на строеж върху общински поземлен имот за изграждане на спортни 

съоръжения, общежитие, училищни и административни сгради. В т. 5 от 

решението е поставен едногодишен срок, в който пред кмета да се представят 

доказателства за получено финансиране. 

В депозираното заявление г-н Рафаилов ни уведомява, че стартът на 

европейската програма „Фонд за градско развитие“, част от Оперативна 

програма „Региони в растеж“, който е следвало да се осъществи през първата 

половина на 2018 г., не е осъществен, поради което сдружението не може да 

кандидатства за финансиране. В същото време в заявлението е посочено, че 

сдружението е извършило редица подготвителни действия и е изразходвало над 

20 000 лв. Поради тези обстоятелства г-н Рафаилов желае предоставеният в т. 5 

от решението срок да бъде удължен. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет Шумен продължава със срок до една година срока, 

определен в т. 5 от решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. 

на Общинския съвет; 

2. Безвъзмездното срочно право на строеж може да бъде прекратено от 

страна на Община Шумен с едномесечно предизвестие при заявен 

интерес от друг инвеститор.  

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 


