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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

ОТНОСНО: Дарение на община Шумен на поземлен имот с идентификатор 

83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ под отреждане 

за улица 

 

В община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-2631/14.06.2019 

г. от Марин Сърмов, Северина Рашкова, Георги Георгиев, Диана Георгиева и 

Красен Киров, с което ни уведомяват, че са собственици на поземлен имот с 

идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

образуван от разделянето на поземлен имот с идентификатор 83510.10.1008, 

описан в представения нотариален акт № 29, рег. № 7356, д. № 741/2016 г.  

Със Заповед № РД-25-1240 от 13.06.2017 г. на Кмета на община Шумен 

е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване на част от кв. 479 по плана на гр. Шумен. С това изменение e 

образуван УПИ II – 1024 в кв. 479 по плана на гр. Шумен, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 83510.10.1024 с лице към задънена улична 

отсечка между осови точки 2348б – 2348в. 

Констатирана е грешка в кадастралната карта при нанасяне на имота на 

заявителите. Част от него с площ 232 кв.м. е нанесен върху изпълнен тротоар 

и подпорна стена към бул. „Велики Преслав“. По тази причина частта, 

попадаща под улицата е обособена като имот с идентификатор 83510.10.1026 

по кадастралната карта на гр. Шумен. За да получи УПИ II-1024 второ лице и 

към бул. “Велики Преслав“, имот с идентификатор 83510.10.1026 трябва да се 

придобие от община Шумен и да се присъедини към имот с идентификатор 

83510.10.511, представляващ имота, с който е нанесен бул. „Велики Преслав“ 

в кадастралната карта. 

С цел използване и удовлетворяване на обществени нужди, 

собствениците на имот с идентификатор 83510.10.1026 заявяват желанието си 

да го дарят на община Шумен. 



 

 

Засегнатият от уличната регулация имот с идентификатор 

83510.10.1026 е с площ 232 кв.м. и за него е представена скица № 15-

480338/31.05.2019 г., издадена от Служба по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Шумен. 

С оглед изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Допълва приетата с Решение № 985 от 31.01.2019 г. на Общински 

съвет – Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 г. в раздел 4 „Описание на имотите, които Община 

Шумен има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното 

придобиване“, както следва: 

- Дарение от Марин Сърмов, Северина Рашкова, Георги Георгиев, 

Диана Георгиева и Красен Киров, жители от гр. Шумен, на поземлен имот с 

идентификатор 83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 

232 кв.м., попадащ под отреждане за улица. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 3 от 

ЗОС и чл. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане   

Общински съвет - Шумен дава съгласие община Шумен да приеме дарение от 

Марин Сърмов, Северина Рашкова, Георги Георгиев, Диана Георгиева и 

Красен Киров, жители от гр. Шумен, на поземлен имот с идентификатор 

83510.10.1026 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 232 кв.м., 

попадащ под отреждане за улица. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договор за дарение 

на имота по т. 1. 

                                               

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 
 

 

 


