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ДО  

ПРОФ. Д.Т.Н. ИНЖ. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

ТАТЯНА КОСТОВА 
ЗАМ.-КМЕТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

( ЗА КМЕТ, 
 съгласно Заповед № РД-25-770/15.04.2016 г на кмета на община Шумен) 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на обект – частна общинска 
собственост (АКТ № 3270 от 19.05.2011 г.) на СОУ „Сава Доброплодни” за учебни 
цели. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В Община Шумен е постъпила Докладна записка от директора на СОУ „Сава 
Доброплодни”, гр. Шумен с вх. № 93-00-542 от 14.04.2016 г. относно предоставяне на 
подходящи помещения за целодневно обучение на ученици от начален етап. Към месец 
април 2016 г. шест полуинтернатни групи от начален етап се обучават в два апартамента 
от жилищен блок, с адрес ул. „Добруджа” № 21, вх. 1, ет.1, ап.1 и ап. 2. 
 Средно общообразователно училище „Сава Доброплодни“, град Шумен е училище 
с най-голям брой ученици в област Шумен – 1436 ученици, разпределени в 58 паралелки, с 
двусменен режим на обучение. 
 Броят на учениците в начален етап е 421, средната пълняемост на паралелките е 24 
ученици, а броят на полуинтернатните групи е 8, както следва: 

� първи клас – 3 – общо 75 ученици; 
� втори клас – 3 – общо 63 ученици; 
� трети клас – 1 – общо 24 ученици; 
� четвърти клас – 1– общо 25 ученици.  
 Базата, с която училището разполага – 26 класни стаи; 4 кабинета по 

информационни технологии; 6 кабинета за индивидуално обучение по музика и 1 ателие 



по изобразително изкуство, е недостатъчна за организиране и на занятията в 
полуинтернатните групи, които към момента са общо 8 за ученици от начален етап. 
 От 1997 г., след Решение №202 по протокол №23 от 03.04.1997 година на 
Общински съвет – Шумен, СОУ „Сава Доброплодни” ползва за занимания в 
полуинтернатни групи (първи и втори клас) 2 апартамента в жилищен блок на улица 
„Добруджа“ №21, вх.1, ет.1, ап.1 и ап.2. 
 Предоставените апартаменти за провеждане на заниманията в полуинтернатните 
групи обаче не са подходящи за ефективна организация на учебната работа. Създава се 
дискомфорт за учащите, поради недостатъчно пространство за самоподготовка, липса на 
зали за хранене и отдих, както и на прилежащи терени за спорт. Многократни и 
основателни са и сигналите от граждани, живеещи в съседство на образователните звена 
за шума от потока на ученици и родители в жилищния блок. Те настояват за спазване на 
изискванията на чл. 42 , ал. 3 от ЗОС и освобождаване на апартаментите, използвани за 
провеждане на занятия с ученици в полуинтернатни групи към СОУ „Сава 
Доброплодни”, гр. Шумен. 
 Добра възможност за решаване на възникналия проблем към момента е 
използване на свободната част от ІІ етаж на сградата на бившия Диспансер по спортна 
медицина, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.298.1.1 по 
кадастрална карта на гр. Шумен, УПИ VІ, кв. 298 по плана на гр. Шумен, находящ се в 
гр. Шумен, бул. „Преслав” №6. 
 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

На основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА 
 
 1. Предоставя на СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен за безвъзмездно 
управление част от ІІ етаж на имот (защрихованата част от разпределение на ІІ етаж – 
Приложение 1), частна общинска собственост с АОС № 3270/2011 г., представляващ 
самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.298.1.1 по кадастрална карта на гр. 
Шумен, УПИ VІ, кв. 298 по плана на гр. Шумен, находящ се в гр. Шумен, бул. „Преслав” 
№6, считано от 15.06.2016 г.  
 2. В срок до 30.07.2016 г. СОУ „Сава Доброплодни” да освободи ползваните 
апартаменти на улица „Добруджа“ №21, вх. 1, ет.1, ап. 1 и ап. 2. 
 3. Предаването и приемането на обектите да се извърши по реда на чл. 11 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
приета от Общински съвет – гр. Шумен.  
 
 
 
ТАТЯНА КОСТОВА 
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