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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
от Любомир Христов  

Кмет на Община Шумен 
 
 

ОТНОСНО: Предоставяне общинска собственост за безвъзмездно 
управление на ХГ „Ел. Карамихайлова“ 

 
 
УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Със Заповеди, съответно с №РД 25 1821/13.11.2002 г. и №РД 25 155/12.02.2003 г. 
на Кмета на Община Шумен на ХГ „Ел. Карамихайлова“ са предоставени за 
безвъзмездно ползване помещенията от три етажа на сграда на ул. „Цар Иван 
Александър“ №81, гр. Шумен с идентификационни номера, както следва: 

1 етаж – 83510.383.1.2 
2 етаж – 83510.383.1.3 
3 етаж – 83510.383.1.4 
Те притежават Акт за частна общинска собственост №0039/20.05.1997 г.  
Постъпила е докладна записка с Вх. №93-00-737/17.05.2016 г. от Директора на 

ХГ „Ел. Карамихайлова“ - Шумен, в която се посочва, че за нуждите на ХГ „Ел. 
Карамихайлова“ са необходими само първи и втори етаж от сградата. Третият етаж не 
е необходим за ползване от галерията. 

Във връзка с това и на основание чл.11, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Шумен да вземе 
следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Предоставя безвъзмездно за управление на ХГ „Ел. Карамихайлова“ първи 
етаж с идентификатор 83510.383.1.2 и площ от 244 кв.м., втори етаж с 
идентификатор 83510.383.1.3. и площ от 538 кв. м., които са част от 7 етажна 
сграда, находяща се в УПИ I – 2780, кв. 172, ул. „Цар Иван Александър“ №81, 
гр. Шумен, за която е съставен Акт №0039/20.05.1997 г. 
 



 
2. Задължава ХГ„Ел. Карамихайлова“ да освободи третия етаж с идентификатор 

83510.383.1.4 и площ от 498 кв. м. от сградата на ул. „Цар Иван Александър“ 
№81, гр. Шумен в срок до два месеца от влизане в сила на решението, като 
имота се предостави в управление на отдел „Управление на общинската 
собственост“. 

 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
Съгласували: 
Найден Косев  
Зам.-кмет по образование и култура 
 
Росица Антонова 
Зам.-кмет „Икономическо развитие“ 
 
Иван Кавръков 
Старши юрисконсулт 
 
Предложил – Десислава Златева, Началник отдел КМДС 
 
Изготвил - Галина Илиева, мл. експерт МССП 


