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РЕШЕНИЕ № 622 

по протокол № 27 от 21.12.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

   
ОТНОСНО: Предложение за допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост на община 
Шумен за 2017 г., във връзка с обявяването на обекти от 
първостепенно значение по предложение на Консорциум ДЗЗД 
“РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“, изпълнител  на проект 
“Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни 
проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за 
кандидатстване за европейско финансиране за регионален 
инвестиционен проект за водоснабдяване и канализация за 
обособена територия на „В и К - Шумен“ ООД, гр.Шумен“ 

 
/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост  и § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската 
собственост, 

1. Допълва приетата с Решение № 379 от 26.01.2017 г. на Общински съвет гр. 
Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2017 г., като добавя  в раздел V “Обекти, за изграждането на които е необходимо 
отчуждаване на частни имоти“ и в раздел VI „Обекти от първостепенно значение“, 
следните обекти: 

1.1.Реконструкция на водопровод, захранващ висока зона на гр.Шумен и 
вилна зона. 

1.2.Реконструкция на магистрален водопровод от НВ “13000“ /ПИ 
83510.682.135/ кв.Дивдядово до бул.“Ришки проход“, гр.Шумен. 

1.3.Изграждане на КПС в ПИ с идентификатор 83510.669.142 по КК на 
гр.Шумен. 

1.4.Преминаване на река „Поройна“ чрез изграждане на дюкер с входна и 
изходна шахта с решетки и сграда в ПИ с идентификатори 83510.669.63 и 
83510.669.132 по КК на гр.Шумен. 

2. Възлага на кмета но община Шумен да включи обектите по т. 1 в годишната 
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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


