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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 

83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС 

 
https://www.google.bg/maps/dir//43.2799968,26.9274322/@43.2789455,26.9233851,969

m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 

 

Община Шумен е собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 26020 кв.м., 

съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. 

Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.1 

по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с 

идентификатор 83510.662.603.2 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 

83510.662.603.3 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.4 

със ЗП 359 кв.м., с АОС № 5351/2020 г. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната 

карта на гр. Шумен с площ 26020 кв.м., е образуван от обединяването на   УПИ 

IX – „ООД“ и УПИ VI – „Гаражи и складове“ в кв. 655 по плана на гр. Шумен, в 

нов УПИ VI  с отреждане - „Обществено обслужващи дейности и Жилищно 

строителство“, чрез изменение на ПУП – План за регулация в обхват на 

посочените два парцела от кв.655 по плана на гр. Шумен със Заповед № РД-25-

708/17.03.2020 г. 

 През м. май 2020 г. Общински съвет - Шумен прие Решение                      

№ 135/28.05.2020 г. да се продаде чрез публичен търг ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 

26020 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия 

ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 

83510.662.603.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., 

СГРАДА с идентификатор 83510.662.603.2 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с 

идентификатор 83510.662.603.3 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 

83510.662.603.4 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 5351/2020 г., с начална тръжна цена 

3 550 000.00 лв. /три милиона петстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС.        
 



 

 

 

С изменението на плана за регулация е променено само отреждането на 

поземления имот, но не е отпаднал градоустройственият статут на сградите, 

които попадат в него. Същите представляват бивши гаражи и складове, 

ползвани за нуждите на Военното министерство, преди община Шумен да 

придобие собствеността върху имота. Данъчната оценка на тези сгради в имота 

е в размер на 1 376 110.20 лв., съгласно АОС № 5351/28.04.2020 г. 

Изготвен е проект за изменение на ПУП- План за застрояване в 

съответствие с предвижданията на действащия ПУП - План за регулация за 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на 

гр. Шумен с площ 26 020 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 

655 по плана на гр. Шумен, който е одобрен със Заповед № РД-25-

2304/17.11.2020 г. С този план отпада градоустройственият статут на сградите 

попадащи в имота и те подлежат на премахване. 

С ПУП- План за застрояване са определени следните устройствени 

параметри: 

- Устройствена зона – „Сжо“; 

- Предназначение на ПИ /УПИ/ - „Жилищно строителство и обществено-

обслужващи дейности“; 

- Начин на застрояване – свободно; 

- Характер на застрояване – запазва се средно до 15 м; 

- Плътност на застрояване - до 70%; Кинт.  - до 2.0;  

- Минимално озеленена площ - мин. 30%. 

 

Имотът се намира в населено място от І категория, ІI оценителна зона. 

Същият се води в счетоводно – отчетния баланс на Община Шумен на 

данъчната си стойност. 

Изготвена е пазарна оценка на поземления имот, определена с експертна 

оценка на независим оценител, формирана на базата на очаквана справедлива 

пазарна стойност, като резултат от наблюдения на пазарното търсене на подобни 

имоти с подобно разположение и в подобно състояние, която е в размер на            

2 860 000.00 лв. /два милиона осемстотин и шестдесет хиляди лева/ или 110 

лева за квадратен метър. 

Предложението на общинската адмистрация е продажбата на ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с идентификатор 83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с 

площ 26 020 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по 

действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5351/2020 г., да се извърши при 

начална тръжна цена 2 860 000.00 лв. /два милиона осемстотин и шестдесет 

хиляди лева/ без ДДС със задължение на бъдещият купувач да премахне 

съществуващите в имота сгради и да разчисти терена за своя сметка. 

 

Във връзка с изложеното предлагам  Общински съвет - Шумен да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ:  
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС да се 

продаде чрез публичен търг ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 



 

 

83510.662.603 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 26 020 кв.м., 

съответстващ на УПИ VI – „ООД и ЖС“ в кв. 655 по действащия ПУП на            

гр. Шумен, с АОС № 5351/2020 г., да се извърши при начална тръжна цена                  

2 860 000.00 лв. /два милиона осемстотин и шестдесет хиляди лева/ без ДДС.  
2. Възлага на Кмета на община Шумен да проведе търга и сключи 

договор за продажба. В тръжната документация и в договора за продажба да се 

впише задължение на купувача да премахне за своя сметка съществуващите в 

имота сгради и да разчисти терена. 

 

ЗА КМЕТ: 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам.-кмет по Икономическо развитие 

/съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020 г. 

на Кмета на Община Шумен/ 
 

Инж. Пенка Василева 

Началник отдел УОС 
 


