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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  
Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 42, ал. 6, чл. 
48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Шумен 

 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Общински съвет Шумен постъпи протест от Д. Шостак - прокурор при 

Окръжна прокуратура, с вх. № 61-01-278  от 10.10.2017 г., с искане да бъдат 
отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и 
чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Шумен, поради противоречие 
с материалноправните разпоредби на Закона за общинската собственост.   

 
Текстовете на горепосочените чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 

3 от наредбата са следните: 
 
Чл.42.(6) Въз основа на утвърденият протокол, за разпореждане с 

общинския имот съответното длъжностно лице изготвя проект за предложение 
до общински съвет или проект за заповед в случаите, в които не се изисква 
решение на общински съвет.  

Чл.48. (2) (изм. с реш. 442 от 27.06.2013 г.) Когато подробен устройствен 
план - план за застрояване, предвижда в имоти по алинея 1 допълващо 
застрояване с предназначение за гаражи и/или други второстепенни постройки, 
правото на строеж за тях се учредява от кмета, без търг или конкурс на 
собствениците на сградите на основното застрояване. При наличие на повече от 
един собственик правото на строеж се учредява въз основа на нотариално 
заверено споразумение между тях.  



Чл.49. (1) В съсобствен с общината урегулиран поземлен имот, нов 
строеж или право на пристрояване и/или надстрояване от останалите 
съсобственици, се учредява от кмета, ако с подробният устройствен план е 
предвидено съответно на идеалните части застрояване в полза на общината. 
При наличие на повече от един съсобственик правото на строеж се учредява въз 
основа на нотариално заверен договор между тях.  

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена 
върху имот - частна общинска собственост, когато това не води до обособяване 
на самостоятелен обект, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс 
на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - 
етажна собственост, или на техни сдружения. При етажна собственост правото 
на строеж се учредява въз основа на нотариално заверено съгласие от всеки 
един от собствениците. Когато общината е собственик на обект в етажна 
собственост, съгласието се изразява от кмета, в писмена форма.  

(3) В случаите когато, общината притежава обект в сграда етажна 
собственост и с проект за преустройство се предвижда присъединяване на обща 
част в сградата, към самостоятелен обект в етажната собственост или създаване 
на самостоятелен обект от обща част на сградата - етажна собственост, 
прехвърляне на собствеността се извършва от кмета с писмен договор. 
Съгласието по чл.185(2) от ЗУТ се изразява от кмета, в писмена форма.  

 
Според прокурор Д. Шостак разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и 

чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Шумен, са незаконосъобразни 
и противоречат на нормативен акт от по-висока степен, поради което и на 
основание чл. 186, ал. 2 вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал. 1, чл. 126, чл. 193, ал. 1 от 
АПК вр. чл. 145, ал. 5 от ЗСВ отправя своя протест с искане да бъдат отменени 
посочените по-горе разпоредби  на наредбата. 

 
С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Шумен. 

 
 
ІІ-ри вариант: 
ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Шумен, както следва:  

……………………………………………….…….. 



ІІІ-ти вариант: 
ПОТВЪРЖДАВА  разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 

1, 2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на община Шумен: 

Чл.42.(6) Въз основа на утвърденият протокол, за разпореждане с 
общинския имот съответното длъжностно лице изготвя проект за предложение 
до общински съвет или проект за заповед в случаите, в които не се изисква 
решение на общински съвет.  

Чл.48. (2) (изм. с реш. 442 от 27.06.2013 г.) Когато подробен устройствен 
план - план за застрояване, предвижда в имоти по алинея 1 допълващо 
застрояване с предназначение за гаражи и/или други второстепенни постройки, 
правото на строеж за тях се учредява от кмета, без търг или конкурс на 
собствениците на сградите на основното застрояване. При наличие на повече от 
един собственик правото на строеж се учредява въз основа на нотариално 
заверено споразумение между тях.  

Чл.49. (1) В съсобствен с общината урегулиран поземлен имот, нов 
строеж или право на пристрояване и/или надстрояване от останалите 
съсобственици, се учредява от кмета, ако с подробният устройствен план е 
предвидено съответно на идеалните части застрояване в полза на общината. 
При наличие на повече от един съсобственик правото на строеж се учредява въз 
основа на нотариално заверен договор между тях.  

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена 
върху имот - частна общинска собственост, когато това не води до обособяване 
на самостоятелен обект, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс 
на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - 
етажна собственост, или на техни сдружения. При етажна собственост правото 
на строеж се учредява въз основа на нотариално заверено съгласие от всеки 
един от собствениците. Когато общината е собственик на обект в етажна 
собственост, съгласието се изразява от кмета, в писмена форма.  

(3) В случаите когато, общината притежава обект в сграда етажна 
собственост и с проект за преустройство се предвижда присъединяване на обща 
част в сградата, към самостоятелен обект в етажната собственост или създаване 
на самостоятелен обект от обща част на сградата - етажна собственост, 
прехвърляне на собствеността се извършва от кмета с писмен договор. 
Съгласието по чл.185(2) от ЗУТ се изразява от кмета, в писмена форма.  

 
 
 
 

 
Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет Шумен 


