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РЕШЕНИЕ № 603    
по протокол № 26 от 30.11.2017 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост по реда чл. 15, 
ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ, във връзка със заявление 
вх. № УТ-14-002 

 
 

 
/с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 
 
На основание чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ в изпълнение на Решение № 401 от 

26.01.2017 г. и Решение № 451 от 30.03.2017 г. на Общински съвет - Шумен 
възлага на кмета на община Шумен да сключи окончателен договор за следното: 

 
1. „ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД с ЕИК 200006539, прехвърля в собственост на 

Община Шумен реални части от собствения си поземлен имот с идентификатор 
83510.658.56 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ІІ-56 в 
кв. 576в, както следва: 

- реално обособена част с проектен идентификатор 83510.658.501, 
намираща се в северната част на имота с площ 46 кв. м., която част по одобрения 
ПУП се изключва от УПИ ІІ-56 в кв. 576в, съответстващ на имот с идентификатор 
83510.658.56 и се включва в обхвата на УПИ І в кв. 576в, съответстващ на имот с 
идентификатор 83510.658.55; 

- и реално обособена част с проектен идентификатор 83510.658.503, 
намираща се в източната част на имота с площ 1 кв. м., която част по одобрения 
ПУП се изключва от УПИ ІІ-56 в кв. 576в, съответстващ на имот с идентификатор 
83510.658.56 и се включва в обхвата на улицата, съответстваща на имот с 
идентификатор 83510.658.39; 

 
 



2. ОБЩИНА ШУМЕН, придобива горепосочените по точка 1 реални части 
от поземлен имот с идентификатор 83510.658.56 по кадастралната карта на 
гр. Шумен, от „ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД, като прехвърля в собственост на „ГЛОБ 
СТРОЙ” ЕООД, реални части от собствения си поземлен имот с идентификатор 
83510.658.55 както следва: 

- реално обособена част с проектен идентификатор 83510.658.500, 
намираща се в югозападната част на имота с площ 28 кв. м.;  

- реално обособена част с проектен идентификатор 83510.658.502, намиращ 
се в югоизточната част на имота с площ 15 кв. м.; 

- реално обособена част с проектен идентификатор 83510.658.504, находящ 
се в югоизточната част от имота с площ 4 кв. м., 

които части по одобрения ПУП се придават и включват в имота, 
собственост на „ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 83510.658.56. 

 
 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


