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РЕШЕНИЕ № 933   

по протокол № 38 от 29.11.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане 

на спортни съоръжения, общежитие, административни и 

складови сгради в поземлен имот с идентификатор 

83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на 

основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС /бивш Тежък полк/ 

 

 

/с 30 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 
 

 

1. Допълва в Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2018 г., раздел ІІІ, позиция В - имоти, върху които 

Община Шумен има намерение да учреди вещни права: учредяване право на 

строеж върху поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната 

карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ХХIII - „Спортно училище, 

общежитие и спортни съоръжения“ в кв. 574 по действащия ПУП на гр. Шумен, 

АОС № 4145/04.10.2013 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 5 от ЗОС да се 

учреди на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ФУТБОЛЕН КЛУБ 

ВОЛОВ 1929“  безвъзмездно право на строеж за срок от 25 г. върху поземлен 

имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

съответстващ на УПИ ХХIII - „Спортно училище, общежитие и спортни 

съоръжения“ в кв. 574 по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 

4145/04.10.2013 г., за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, училищни 

и административни сгради, чрез преустройство на съществуващите на терена 

сгради и строеж на нови сгради по одобрен от община Шумен проект, съобразно 

влезлия в сила подробен устройствен план на гр. Шумен. 

3. Постройките, съоръженията и прилежащата инфраструктура  върху 

терена ще бъдат изградени и реновирани изцяло за сметка на сдружението с 

нестопанска цел, като същото не може да претендира суми за подобрения в чужд 

имот дори след изтичането на срока на правото на строеж и независимо от 

формата на прекратяване на договора. 



4. Възлага на кмета на община Шумен да издаде заповед и сключи договор 

за учредяване на безвъзмездно право на строеж, след представяне на 

доказателства за получено финансиране на проекта и одобрен проект за 

изграждане и реновиране на сградите и прилежащата инфраструктура.  

5. В случай, че в едногодишен срок след приемането на настоящото 

решение пред кмета на общината и пред Общинския съвет не бъдат представени 

доказателства за получено финансиране на проекта, учреденото право на строеж 

се прекратява по право. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


