
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д

№ РД - 15 - 105
гр. Шумен, 25.08.2016 г.

На  основание  чл.  32,  ал.  1  от  Закона  за  администрацията,  в  изпълнение  на
Решение  на  Министерски  съвет  №  699  от  19  август  2016  г.  за  безвъзмездно
прехвърляне на община Шумен правото на собственост върху имот - частна държавна
собственост,  намиращ  се  в  община  Шумен,  град  Шумен,  бул.  „Мадара“  №  25,
представляващ  самостоятелен обект  в сграда  с  идентификатор 83510.671.118.2.28 по
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  на  град  Шумен,  със застроена  площ
95,83 кв.м, намиращ се на четвъртия етаж в жилищна сграда № 2, състоящ се от две
спални, хол, дневна, кухня, баня, тоалетна и входно антре, заедно с изба № 8 с площ
8,30 кв.м и таван № 12 с площ 5,10 кв.м, заедно с 2221/100000 идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, подробно описан в Акт за частна държавна
собственост № 2758/26.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. Да се сключи с Кмета на община Шумен договор за безвъзмездно прехвърляне
правото на собственост върху описания по-горе имот. 

ІІ. Назначавам комисия от Областна администрация – гр. Шумен в състав: 
Председател:    1. инж. Светла Стоева – гл. експерт в дирекция АКРРДС;
Членове: 2. инж. Диана Илиева – гл. експерт в дирекция АКРРДС;

 3. Нели Иванова  – ст. счетоводител в дирекция АПОФУС.
         ІІІ. Комисията да извърши фактическото предаване на гореописания имот на
представители на Община Шумен, определени от Кмета на общината.
         ІV. Предаването и приемането на имота между страните да се извърши в срок
до 19.09.2016 г., като се състави и подпише предавателно-приемателен протокол.

V. Имотът да се отпише от актовите книги за държавна собственост.

Копие  от  заповедта  да  се  връчи  на  заинтересованите  лица  за  сведение  и
изпълнение. 
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