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ОТНОСНО:  Безвъзмездно придобиване в собственост на  
поземлени имоти с идентификатори  83510.658.92  и  83510.658.369 по КК 
на гр.Шумен  по реда на чл.54 от ЗДС 
 
 Общинска администрация многократно, през последните 15 години е 
отправяла искания до Министъра на отбраната и Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител, за 
безвъзмездно придобиване в собственост от Община Шумен  на имот 
държавна собственост - бивш Казармен район 1284 (арматурен цех).  

Към настоящия момент държавна собственост е част от бившия 
Казармен район 1284, а именно: Поземлен имот с идентификатор 
83510.658.92 с площ от 7 651 кв.м и  Поземлен имот с идентификатор 
83510.658.369 с площ от 2148 кв.м по кадастралната карта на гр.Шумен. 
Поземлените имоти са разположени в ЖК”Б.Българанов”.  

  Интересът на Община Шумен за придобиване собствеността върху 
тези имот не е отпаднала, тъй като  с предоставянето им  ще се решат  
социално - икономически и градоустройствени проблеми на града.  

Поземлен имот с идентификатор 83510.658.92 с площ от 7 651 кв.м 
от запад граничи с т.н. «РУСКА ДИВИЗИОННА БОЛНИЦА», която е 
паметник на културата построен през 1837г. по проект на английски 
архитекти по поръчка на султана – реформатор Махмуд Втори. По време 
на Руско-турската война в тази болница е работил д-р Николай Иванович 
Пирогов. Тя е първата болница в рамките на Османската империя, 
построена по европейски стандарти.  

Становището на общинска администрация е Поземлен имот с 
идентификатор 83510.658.92 да се присъедини към терена на «РУСКА 
ДИВИЗИОННА БОЛНИЦА» и чрез участие на Община Шумен по 
оперативни програми  на Европейския съюз да се осигурят финансови 



средства  за да се реализира изграждането на  културно-исторически 
център и музей, каквото е желанието на шуменци.  

Поземлен имот с идентификатор 83510.658.369 с площ от 2148 кв.м 
по кадастралната карта на гр.Шумен е с начин на трайно ползване: За 
второстепенна улица. Тя и към настоящия момент е асфалтирана и се 
ползва, като част от уличната мрежа обслужваща жилищния квартал. 
Предвид това, намеренията на общинска администрация са този имот да 
запази предназначението и функциите си.  

 С оглед изложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54 от ЗДС  

Общински съвет - Шумен  дава съгласие за безвъзмездно придобиване в 
собственост от Община Шумен  на имоти държавна собственост,  
представляващи: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 83510.658.92 с площ от 7 651 
кв.м  по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 83510.658.369 с площ от 2148 
кв.м по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен. 

 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да изготви финансово-
икономическа обосновка и депозира искане, чрез Областния управител, до 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на 
отбраната, за решение на Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне 
в собственост на имотите.  
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