
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

 

 

РЕШЕНИЕ № 757 

по протокол № 31 от 26.04.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж чрез търг на 18 бр. гаражи в поземлен имот с 

идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, за който е 

отреден УПИ I – „КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание 

чл. 37, ал.1 от ЗОС 

 

 

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

 

 

1. Допълва приетата с решение № 644 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Шумен 

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. в раздел ІІІ, 

позиция В – имоти, върху които Община Шумен има намерение да учреди вещни права, както 

следва:  

- Право на строеж за 18 бр. гаражи, от които 15 бр. със ЗП - 21 кв. м., 1 бр. със ЗП - 17.55 

кв.м., 1 бр. със ЗП - 32.76 кв. м. и 1 бр. със ЗП - 25.44 кв. м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5995 кв.м., за който е отреден УПИ I – 

„КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5020/2017 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 37 от ЗОС да се учреди чрез публичен  

търг право на строеж за изграждане на 18 бр. гаражи, от които 15 бр. със ЗП - 21 кв. м., 1 бр. със 

ЗП-17.55 кв.м., 1 бр. със ЗП-32.76 кв. м. и 1 бр. със ЗП - 25.44 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5995 кв. м., за който е 

отреден УПИ I – „КЖС” в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5020/2017 г., при 

начална тръжна цена, както следва: 

- 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/ за гараж със ЗП–21 кв. м.;  

- 2950.00 лв. /две хиляди деветстотин и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 17.55 кв. м.; 

- 5450.00 лв. /пет хиляди четиристотин и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 32.76 кв. м.; 

- 4250.00 лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 25.44 кв. м. 

3. Възлага на кмета на община Шумен да проведе търга и сключи договори за учредяване 

право на строеж. Плащането на достигнатата тръжна цена, ведно с дължимите данъци и такси, да 

се извърши в четиринадесет дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в 

сила на заповедта за определяне на купувач. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


