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от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване в собственост на бивш 
радиотехнически обект Шумен 3 (Антенно поле), находящ се в 
землищетона с. Лозево, местност «Лагера» 

 
 На Община Шумен беше предоставена актуална информация за 
имоти – частна държавна собственост, които са под управлението на 
Областния управител на Област Шумен и към настоящия момент не се 
използват. В описа е включен бивш радиотехнически обект „Шумен – 3“ 
(Антенно поле), находящ се в поземлен имот с идентификатор 44032.37.2 в 
местността „Лагера“ в землището на с. Лозево, Община Шумен. Обектът 
включва следните сгради и съоръжения, изградени в поземлен имот с 
идентификатор 44032.37.2: Сграда с идентификатор 44032.37.2.1 със 
застроена площ 61 кв.м., на 1 етаж, стоманена конструкция, с 
предназначение „Склад“; Сграда с идентификатор 44032.37.2.2 със 
застроена площ 146 кв.м., на 1 етаж, панелна конструкция, с 
предназначение „Промишлена сграда“; Сграда с идентификатор 
44032.37.2.3 със застроена площ 88 кв.м., на 1 етаж, панелна конструкция, 
с предназначение „Сграда за енергопроизводство“; Съоръжения: 
Предавателна станция със застроена площ 15 кв.м.; Антенна мачта с 
височина 110 м – 2 бр.; Антена АДК 25 – 1 брой; Антенно поле (кабелен 
провод под антенна мачта) – 3 броя. За имота е съставен Акт за частна 
държавна собственост № 2931 от 19.05.2016г. 

 Предложението на общинската администрация е Общинският съвет 
да даде съгласие да бъде отправено искане до Министъра на отбраната и 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез 
Областния управител, за безвъзмездно придобиване в собственост от 
Община Шумен  на имота. 

 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 имот 
– частна държавна собственост /АДС № 2931/, представляващ 
Радиотехнически обект „Шумен – 3“ (Антенно поле), находящ се в 
поземлен имот с идентификатор 44032.37.2 в местността „Лагера“ в 
землището на с. Лозево, Община Шумен, включващ следните сгради 
и съоръжения, изградени в поземлен имот с идентификатор 
44032.37.2: Сграда с идентификатор 44032.37.2.1 със застроена площ 
61 кв.м., на 1 етаж, стоманена конструкция, с предназначение 
„Склад“; Сграда с идентификатор 44032.37.2.2 със застроена площ 
146 кв.м., на 1 етаж, панелна конструкция, с предназначение 
„Промишлена сграда“; Сграда с идентификатор 44032.37.2.3 със 
застроена площ 88 кв.м., на 1 етаж, панелна конструкция, с 
предназначение „Сграда за енергопроизводство“; Съоръжения: 
Предавателна станция със застроена площ 15 кв.м.; Антенна мачта с 
височина 110 м – 2 бр.; Антена АДК 25 – 1 брой; Антенно поле 
(кабелен провод под антенна мачта) – 3 броя. 

 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 имота  
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