
До Председателя на 
Общински съвет - Шумен 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 

 

Относно:  Прехвърляне на имот – частна държавна собственост, на  
Мюсюлманско изповедание 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

  По искане на кмета на с. Коньовец относно предоставяне на земя за 
Гробищен парк и изоставена сграда в селото за молитвен храм беше извършено 

съвместно проучване и след решение на Общинския съвет за устройство на 
територията, с Решение № 769 от 26.04.2018г. Общински съвет – Шумен  одобри 

заданието по чл. 125 от ЗУТ и разреши изработването на проект за ПОДРОБЕН 

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ 

за участък извън урбанизирана територия с обхват имот 83510.107.32 с площ от 
3000 кв.м, на който да се смени предназначението от „Нива“ на „Гробищен парк“, 

и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, 

т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата 
инфраструктура до имотите, предмет на плана съгласно скицата - предложение и 

заданието за проектиране, представени от възложителя.   
Имотите в с. Коньовец са държавна собственост и тези имоти, 

предоставени в собственост на община Шумен в с. Коньовец са само за жилищни 

нужди.  

Предвид спецификата на собствеността в ДП „Кабиюк“ и поради 

практическата невъзможност за закупуване на недвижим имот за изграждане на 
молитвен храм в това населено място, от страна на Мюсюлманско изповедание в 
Република България е направено предложение до министъра на земеделието, 

горите и храните за безвъзмездно прехвърляне на право на собственост на сграда 
в с. Коньовец, частна държавна собственост, за която е съставен АДС № 1004 от 
14.09.2004г. Във връзка с това от Министерството на земеделието, горите и 

храните са изискани допълнително документи, включително писмо от Община 
Шумен с искане за прехвърляне на имота. Съгласно процедурата по чл. 54 от 
Закона за държавната собственост общините подават искания за безвъзмездно 

прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост, в полза на 
общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на 
обществени потребности от местно значение, като исканията за безвъзмездно 

прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано 

становище. В случая това не е приложимо, тъй като искането за прехвърляне на 
имот – частна държавна собственост е от страна на друга институция. 

Въпреки изложеното моля Общинският съвет да изрази становище във 
връзка с искането на министъра на земеделието, горите и храните по отношение 
на предоставянето на сграда в с. Коньовец, частна държавна собственост, за която 

е съставен АДС № 1004 от 14.09.2004г. и безвъзмездното прехвърляне на 
собствеността върху имота на Мюсюлманско изповедание в Република България. 
Вносител: 

Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 


