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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

От Татяна Костова – зам.-кмет по бюджет и финанси 

(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. на кмета на община 
Шумен) 

 
ОТНОСНО: отмяна на Решение №216 от 27.09.2012 г., т. 5, Приложение №2 
(т. 19) на Общински съвет - Шумен и предоставяне за управление имот 
публична общинска собственост на ул. „Стара планина“ на Регионален 
исторически музей - Шумен  
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В общинска администрация е постъпила Докладна записка от 

Регионален исторически музей - Шумен, с вх. №92-00-345/04.04.2016 г. 
относно преместване на база за реставрация и консервация на материален 
фонд от имот общинска собственост. 

С решение №216 от 27.09.2012 г. на Общински съвет – Шумен на ОП 
ОЖИ е предоставен имот публична общинска собственост в гр. Шумен, ул. 
„Стара планина“ №2 и №4, кв. 561г, п. III пл_№1765 с площ 970 км. м., 
състоящ се от 1. Къща „Мари Авшарян“ - триетажна масивна сграда със ЗП-
105 кв. м. строена 1985 г.; 2. Двуетажна масивна сграда със ЗП-89 кв. м., 
строена 1985 г. 3. Гараж, масивен със ЗП-40 км. М., строен 1985 г.  Имотът  в 
момента не се ползва от общинското предприятие „Общински жилища и 
имоти“.  

Сградите са във възрожденски стил и са пригодени и подходящи за 
постоянни музейни експозиции.  

Предлагам тези сгради да се предоставят безвъзмездно на Регионален 
историческа музей – Шумен с цел организиране на постоянни музейни 
експозиции с етнографски характер, временни изложби – археологически, 
етнографски, документални, занятия с деца – тематични открити беседи и 
работни ателиета, както и живи картини и възстановки. 



Базата е подходяща и за извършване на реставрационни и 
консервационни дейности, свързани с нуждите на музея. В предоставената 
база ще бъде разположено реставрационно-консервационното ателие, 
функционирало до този момент в имота общинска собственост на ул. „Кирил 
и Методий” № 17. При възможност там ще бъде експонирана етнографска 
сбирка, ще се организират Предоставянето на тази общински собственост ще 
реши необходимостта от база за нуждите на шуменския музей, като в същото 
време ще освободи досега съществуващата база на ул. „Кирил и Методий“, с 
цел продажба на частта общинска собственост. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Шумен 
да вземе следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС заличава 

точка 19 от Приложение №2 към Решение №216 от 27.09.2012 г. на 
Общински съвет - Шумен. 

ІІ. На основание с чл. 12, ал. 1 от ЗОС предоставя безвъзмездно за 
управление на Регионален исторически музей - Шумен имот публична 
общинска собственост в гр. Шумен, находящ се на ул. „Стара планина“ №2 и 
№4, представляващ ПИ с идентификатор 83510.658.333 по КК на гр. Шумен,  
състоящ се от: 1. Къща „Мари Авшарян“ - триетажна масивна сграда със ЗП-
105 кв. м. строена 1985 г., 2. Двуетажна масивна сграда със ЗП-89 кв. м., 
строена 1985 г., 3. Гараж, масивен със ЗП-40 км. м., строен 1985 г.; АОС 
№0856 от 07.05.2001 г.  

ІІІ. Предаването и приемането на описания в т. ІІ имот да се извърши 
по реда на чл. 11 от НРПУРОИ на Общински съвет - Шумен. 
 
 
 
Вносител, 

ЗA КMET: 

Татяна Костова 
Зам.-кмет по бюджет и финанси 
(за кмет, съгл. Заповед № РД 25-770 от 15.04.2016 г. 
 на кмета на община Шумен) 
 


