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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 

кмет на Община Шумен 
 

Относно: Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр.Шумен за 
обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд  
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА 
 

В изпълнение на  разпоредбите на чл. 45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и с чл. 19, ал. 11 от 
ППЗСПЗЗ, внасям за разглеждане в Общински съвет-Шумен мотивирано искане № РД-12-04-5 
от 10.02.2022г. от началника на Общинска служба „Земеделие“ – Шумен, заедно с 
приложенията към него, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде 
възстановена по реда на чл. 10б, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с§27, 
ал.1 и 2 ,т.3  от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.62 от 2010г., чрез предоставяне от Общински 
съвет –Шумен на земеделски земи от общинския поземлен фонд по реда на §27, ал.2 ,т.3 от ПЗР 
на ЗИД ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.62 от 2010г , доп. ДВ бр.61 от 2016г./ и чл.45ж , ал.2 от ППЗСПЗЗ, 
постъпило с придружително писмо вх. рег. № 24-00-145/11.02.2022г. на община Шумен. 

Поисканото обезщетение със земеделски земи от общинския поземлен фонд е във връзка 
с преписка № 212А/10.09.1991г. на Общинска служба  „Земеделие“ /бивша Поземлена комисия/-
гр. Шумен, тъй като  процедурата по възстановяване и обезщетение до момента не е 
приключена  и собствеността  на  наследниците  на Харалан Д. Михайлов не може да бъде 
възстановена посочените в искането недвижими имоти, попадащи в териториите по параграф 4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

Моля Общинският съвет да се произнесе с решение по постъпилото искане от началника 
на Общинска служба „Земеделие“ – Шумен в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2 от ПЗР 
на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи.  
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