РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 10
гр. Шумен, 15.01.2021 г.

До Областния управител на област Шумен е депозирано писмо, вх. № 15-09-1 от
11 януари 2021 г. от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ), с предложение за отнемане правото на управление върху имот
– частна държавна собственост на територията на област Шумен, по реда на чл. 17, ал. 2
от Закона за държавната собственост. Във връзка с така депозираното предложение е
образувана административна преписка със същия номер.
Имотът, предмет на предложението е предоставен за управление на Агенция
„Пътна инфраструктура“ и представлява пътен кантон „Църквица“ с АчДС № 3236 от
03.09.2020 г., включващ: Поземлен имот с идентификатор 78656.122.36 с площ 2203 кв.м
с начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", с построената в него сграда с
идентификатор 78656.122.36.1 със застроена площ 77 кв.м на един етаж, конструкция –
масивна, година на построяване 1950 г., предназначение "Сграда на транспорта".
С решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“,
обективирано в протокол № 26702/20 от заседание, проведено на 24 ноември 2020 г. е
одобрено решението на постоянно действащата комисия, назначена със Заповед № РД11-1058/23.08.2019 г., изменена със Заповед № РД-11-1468/10.12.2019 г. на Председателя
на УС на АПИ, относно имоти с отпаднала необходимост за Агенцията. Министерство
на регионалното развитие и благоустройството е уведомено за взетото решение и с
писмо № 04-16-2882/22.12.2020 г. е изразило становище, че МРРБ – централна
администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, а именно
Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен
контрол, не проявяват интерес и нямат нужда от имота, предмет на решението.
Предвид горното и след като се запознах с представените материали по
преписката, от фактическа и правна страна установих, че са налице законовите

изисквания за отнемане правото на управление от Агенция „Пътна инфраструктура“
върху горецитирания имот. В тази връзка, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията, във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост,
НАРЕЖДАМ:
1. Отнемам поради отпаднала нужда от Агенция „Пътна инфраструктура“ правото
на управление върху имот – частна държавна собственост, представляващ пътен кантон
„Църквица“, подробно описан в АчДС № 3236/03.09.2020 г., а именно:
Поземлен имот с идентификатор 78656.122.36 с площ 2 203 кв.м по кадастралната
карта на с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, с начин на трайно ползване
"За друг вид застрояване", с построената в него сграда с идентификатор 78656.122.36.1
със застроена площ 77 кв.м на един етаж, конструкция – масивна, година на построяване
1950 г., предназначение "Сграда на транспорта".
2. Назначавам комисия в състав:
- инж. Диана Илиева – директор на дирекция АКРРДС
- Цветанка Бобачева – счетоводител в дирекция АПОФУС
- Асен Танев – главен специалист в дирекция АКРРДС
Комисията да организира с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“
приемането и предаването на имота по т. 1 в срок, съгласуван между двете ведомства, с
приемо-предавателен протокол.
3. Настъпилите промени да се отразят в акта за държавна собственост и
счетоводните записвания от отговорните за това служители.
Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
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