
До Председателя на 
Общински съвет - Шумен 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – 
кмет на Община Шумен 

 
Относно:  Изменение на решения № 58 от 28.01.2016г. и № 157, № 

158 и № 159 от 28.04.2016г. на Общински съвет Шумен  
 
С решение № 157 от 28.04.2016г. на Общински съвет Шумен бяха 

приети изменения и допълнения в правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Общински жилища и имоти“, бяха определени имотите и 
имуществото, които се предоставят на предприятието, както и имуществото, 
което да бъде предадено на предприятието от други предприятия във връзка с 
определения предмет на дейност.  

В хода на изпълнение на решението на Общинския съвет беше 
уточнено, че Многофункционална машина СЕНL, включена в имуществото, 
предоставено за управление за функционирането на Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“, следва да бъде предоставена на Общинско 
предприятие „Паркове и обредна дейност“. За необходимостта от 
прехвърлянето на актива беше депозирана докладна записка от директора на 
Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“. 

С решение № 159 от 28.04.2016г. на Общински съвет Шумен бяха 
приети изменения и допълнения в правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Строителство и благоустройство“, бяха определени имотите и 
имуществото, които се предоставят на предприятието, както и имуществото, 
което да бъде предадено на предприятието от други предприятия във връзка с 
определения предмет на дейност.  

В хода на изпълнение на решението на Общинския съвет беше 
уточнено, че за осъществяване на дейността на предприятието и осигуряване на 
база на работниците от направление „Строителство“ е необходимо да бъде 
предоставена за управление на предприятието част от сграда на  
три етажа и сутерен, находяща се на ул. „Ген. Столетов“ № 16а в гр. Шумен 
/бившето V-то ОУ/, представляваща сутерен, включващ 3 бр. работилници и 2 
бр. тоалетни. 

Във връзка предложението на общинската администрация е да се 
извършат изменения и допълнения в решенията на общинския съвет относно 
определянето на имуществото на общинските предприятия, както и в решение 
№ 58 от 28.01.2016г. относно определяне на цени за паркиране в зоните за 
платено паркиране. 

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – 
Шумен да вземе следните  
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РЕШЕНИЯ: 
 

1. Изменя решение № 58 от 28.01.2016г., като думите „Паркинги, 
гаражи и благоустройство“ в решението и приложението  се заменят с думите 
„Общински жилища и имоти“. 

2. Изменя и допълва Решение № 157 от 28.04.2016г., както следва: 
2.1. От Приложение № 2 към т. 3 от решението отпада т. 7. 

„Многофункционална машина СЕНL - 1 бр.“ 
2.2. От описа към т. 5 от решението отпада т. 7. 

„Многофункционална машина СЕНL - 1 бр.“ 
2.3. В т. 11 от Приложение № 1 към т. 3 от решението се добавя 

текстът: „без частта, обособена в сутерена на пристройката, включваща 3 бр. 
работилници и 2 бр. тоалетни. 

3. Изменя и допълва Решение № 158 от 28.04.2016г., както 
следва: 

3.1. В Приложение № 2 към т. 3 от решението се добавя т. 19. 
„Многофункционална машина СЕНL - 1 бр.“ 

3.2. В описа към т. 5 от решението се добавя т. 9. 
„Многофункционална машина СЕНL - 1 бр.“ 

4. Изменя и допълва Решение № 159 от 28.04.2016г., както 
следва: 

В Приложение № 1 към т. 3 от решението се добавя нова т. 3. „Част 
от сграда с пристройка на три етажа и сутерен, находяща се на ул. „Ген. 
Столетов“ № 16а в гр. Шумен /бивше V-то ОУ/, обособена в сутерена на 
пристройката, включваща 3 бр. работилници и 2 бр. тоалетни.  

5. Задължава директора на ОП „Строителство и благоустройство“ 
да предаде на ОП „Паркове и обредна дейност“ Многофункционална машина 
СЕНL - 1 бр. 

6. Задължава директора на ОП „Общински жилища и имоти“ да 
предаде на ОП „Строителство и благоустройство“ частта от сграда с 
пристройка на три етажа и сутерен, находяща се на ул. „Ген. Столетов“ № 16а в 
гр. Шумен /бивше V-то ОУ/, обособена в сутерена на пристройката, включваща 
3 бр. работилници и 2 бр. тоалетни. 
 
Вносител:  
Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 


