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РЕШЕНИЕ № 607    

по протокол № 26 от 30.11.2017 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 

1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество за: промяна 
границата между УПИ VІ - „Стопанско-административна 
сграда на Брадърс комерс ООД - Шумен“ и УПИ І -
„Физкултурен комбинат“ от кв. 345 по плана на гр. Шумен 
при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 

 
/с 36 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

 
1. На основание чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Шумен дава 
съгласие да се промени границата между УПИ VІ - „Стопанско-административна 
сграда на Брадърс комерс ООД - Шумен“ и УПИ І - „Физкултурен комбинат“ от 
кв. 345 по плана на гр. Шумен, като вътрешната регулационна граница се поставя 
по съществуващата на място граница между имот с идентификатор 83510.665.24 и 
имоти с идентификатори 83510.665.225 и 83510.665.216 по кадастралната карта, 
при което от УПИ І - „Физкултурен комбинат“  се прехвърлят към УПИ VІ-
„Стопанско-административна сграда на Брадърс комерс ООД - Шумен“ 327 кв. м. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи предварителен договор 
по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, с който Община Шумен се съгласява да прехвърли 
обособена част от собствения си УПИ І с площ 327 кв. м., по пазарни цени, 
определени с експертна оценка на оценител в размер на 100 /сто/ лева за кв. м. без 
ДДС и с обща оценка на засегнатата площ 32 700 /тридесет и две хиляди и 
седемстотин/ лв. без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на Община Шумен, след сключване на предварителния 
договор, да  одобри Подробен устройствен план - План за регулация  по чл. 110, 
ал. 1, т. 2 от ЗУТ съобразно взетите решения по точки от 1 до 2, след което да 
сключи окончателен договор за продажба съгласно уговореното в предварителния 
договор. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 
Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


