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ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на 
имущество от бившето „СБАЛПФЗ – Шумен” 
ЕООД на Медицински университет – Варна 
„Проф. д-р Параскев Стоянов” по реда на чл.39 
от ЗОС 
 
 

В Община Шумен е постъпило искане от Медицински университет – Варна 
„Проф. д-р Параскев Стоянов" за  учредяване на  безвъзмездно право на ползване 
на основание чл. 39, ал. 4 от ЗОС върху част от самостоятелен обект с 
идентификатор № 83510.66.322.8.7, а именно трети етаж от ново изградената 
пристройка на бившия „СБАЛПФЗ – Шумен" ЕООД.  

По повод на това, общинска администрация изиска писмено становище от 
„МБАЛ – Шумен" АД, тъй като  с Решение № 926 от 17.02.2015г. Общински съвет 
– Шумен, на основание чл. 39, ал. 4 от ЗОС е дал съгласие да се учреди 
безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години за осъществяване на здравни 
дейности върху самостоятелен обект с идентификатор № 83510.66.322.8.7, с 
разгъната застроена площ 2214 кв.м, включващ цялата стара сграда и трети етаж 
от ново изградената пристройка на „СБАЛПФЗ – Шумен" ЕООД.  

Към настоящия момент не са предприети действия за сключване на  договор 
за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху описания имот. 

С писмо вх.№ 61-01-150 от 18.03.2016г. „МБАЛ – Шумен" АД, уведомява  
Община Шумен, че няма да ползва третия етаж от ново изградената пристройка 
на бившия „СБАЛПФЗ – Шумен" ЕООД и не възразява същата да се предостави 
за ползване на  Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов".  



 Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет - Шумен  да вземе 
следното  

 
 
 

Р Е Ш Е Н И E : 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.39, ал.4 от ЗОС,  
Общински съвет – Шумен, дава съгласие да се учреди  безвъзмездно право на 
ползване за срок до 10 години на Медицински университет - Варна „Проф. д-р 
Параскев Стоянов" за разкриване на филиал в гр. Шумен, върху трети  етаж от 
ново изградената пристройка на „СБАЛПФЗ – Шумен”, част от Самостоятелен  
обект   с идентификатор № 83510.66.322.8.7.  

2.Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи, с Медицински 
университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов", договор  за заем за 
послужване  за  имота по т.1,  до  предоставянето му безвъзмездно за ползване по 
реда на чл.39 от ЗОС.       
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КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
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