
стр.1 от 2 

O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
 
 
До 
Ася Аспарухова, 
Председател на Общински съвет – Шумен 

От 
Любомир Христов, 
Кмет на Община Шумен 

 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 
 

Относно: Поправка на Решение №588 по протокол №30 от 23.12.2021 г. на заседание на 
Общински съвет Шумен 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Любомир Христов, Кмет на Община Шумен, като разгледах Решение №588 по 

протокол №30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 
 

УСТАНОВИХ: 
 
С Решение №588 по протокол №30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен, 

Общински съвет е взел решение за промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.337 и 
имоти с идентификатори 83510.660.342 и 83510.660.696 по кадастралната карта на гр.Шумен и 
сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ. 

На ред 47 от Решението е определена пазарна цена на имот с проектен идентификатор 
83510.660.711 по КККР на гр.Шумен в размер на 800 (осемстотин) лв. за кв.м. без ДДС. В 
действителност е определена цена от лицензиран оценител в размер на 800 (осемстотин) лв. без ДДС 
за целия имот с проектен идентификатор 83510.660.711 по КККР на гр.Шумен. 

Налице е очевидна фактическа грешка. 
По тази причина се налага поправка на текста на Решение №588 по протокол №30 от 

23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 
 
На основание изложеното, чл.62, ал.2 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Поправя се Решение №588 по протокол №30 от 23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет 
Шумен по следния начин: 

 На ред 47  от Решението вместо „…800 (осемстотин) лв. за кв.м. без ДДС.“,  да се чете 
„…800 (осемстотин) лв. без ДДС.“. 
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 В останалата си част текстът на Решението остава непроменен. 
  

Настоящото Решение съставлява неразделна част Решение №588 по протокол №30 от 
23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен. 
 Преписи от Решението да се приложат и подвържат към досието на плана за имота и към 
архив. 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 
 


