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                                      РЕШЕНИЕ № 740 

по протокол № 37 от 30.06.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО:   Учредяване право на строеж на „Пристройка 
към приемна на „Спешно отделение“ и  
„Външен изолиран асансьор към съществуваща 
сграда на „МБАЛ-Шумен“ АД, на собственика 
на сградите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ 

 
 

/с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 
1. Допълва приетата Програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2022 г., раздел ІІ, позиция Г - имоти, върху които 
Община Шумен има намерение да учреди вещни права, както следва: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.322 по кадастралната 
карта на гр. Шумен с площ 86523 кв.м., за който е отреден УПИ XХХ-„ОРБК“ 
в кв. 580 по регулационния план на гр. Шумен, с АОС № 3526/2012 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 
49,   ал. 2 от НРПУРОИ да се учреди без търг или конкурс право на строеж на 
Пристройка със ЗП 55 кв.м. към приемна на „Спешно отделение“, 
представляваща сграда с идентификатор 83510.661.322.88 по КК на гр. Шумен 
и Външен изолиран асансьор със ЗП 10 кв.м. към съществуваща сграда на 
„МБАЛ-Шумен“ АД с идентификатор 83510.661.322.5 по КК на гр. Шумен, 
находящи се в общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.322 по КК 
на гр. Шумен, за който е отреден УПИ XХХ-„ОРБК“ в кв. 580 по 
регулационния план на гр. Шумен, с АОС № 3526/2012 г., на собственика на 
сградите „МБАЛ-Шумен“ АД, ЕИК: 127521092, безвъзмездно. 

3. Възлага на Кмета на община Шумен да издаде заповеди и сключи 
договори за учредяване право на пристрояване. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/  


