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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН 
 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ –  
КМЕТ НА ОБЩИНАШУМЕН 

 
 
ОТНОСНО: Изменение на решения 926/17.02.2015г. и 118/31.03.2016г. 
 
 
С Решение № 611 от 30.01.2014г. Общински съвет Шумен дава съгласие на 

„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични 
заболявания" ООД гр. Шумен да предостави безвъзмездно за ползване за срок до 
10 години на Медицински университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов" за 
разкриване на филиал в гр. Шумен върху имот - първите два етажа от сграда, 
представляваща „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания", 
находящ се на ул. „Васил Априлов" № 63, в УПИ ХХХ - „ОРБК“, кв. 580 по плана 
на гр. Шумен, АОС № 1542/03.12.2003 г., заедно с пристроената към дружеството 
част с РЗП 1072, 2 кв. м. Решението е изменено с решение № 926 от 17.02.2015г., с 
което Общински съвет – Шумен дава съгласие да се учреди безвъзмездно право 
на ползване за срок до 10 години на Медицински университет - Варна „Проф. д-р 
Параскев Стоянов" за разкриване на филиал в гр. Шумен върху самостоятелен 
обект с идентификатор № 83510.66.322.8.8, с разгъната застроена площ 1137 кв.м, 
включващ приземния, първи и втори етажи от новоизградената пристройка на 
„СБАЛПФЗ – Шумен" ЕООД. Със същото решение е изменено и Решение № 
815/25.09.2014г. на Общински съвет – Шумен, като Общински съвет – Шумен 
дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години 
на „МБАЛ – Шумен" АД за осъществяване на здравни дейности върху 
самостоятелен обект с идентификатор № 83510.66.322.8.7, с разгъната застроена 
площ 2214 кв.м, включващ цялата стара сграда и трети етаж от новоизградената 
пристройка на „СБАЛПФЗ – Шумен“ ЕООД. 
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С решение № 942 от 26.03.2016г. на Общински съвет - Шумен са уточнени 
площите и идентификаторите на обектите, описани в решение № 926 от 
17.02.2015г., а с решение № 118 от 31.03.2016г. е отменено Решение № 926 от 
17.02.2015 г. на Общински съвет Шумен в частта му, касаеща трети етаж от 
новопостроената пристройка към сградата на бившата „СБАЛПФЗ - Шумен" 
ЕООД и Общински съвет - Шумен, дава съгласие да се учреди безвъзмездно 
право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет - Варна 
„Проф. д-р Параскев Стоянов" за разкриване на филиал в гр. Шумен, върху трети 
етаж от новоизградената пристройка на „СБАЛПФЗ - Шумен", част от 
Самостоятелен обект с идентификатор № 83510.66.322.8.7. 

Във връзка с първоначалното разделяне на сградата на ул. „Васил Априлов“ 
№ 63 в гр. Шумен /бивш Областен диспансер за пневмофтизиатрични 
заболявания/, и предоставянето /с Решения № 611/30.01.2014г. и № 
926/17.02.2015г./ на част от нея на Медицински университет - Варна „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“, а на останалата част – на „МБАЛ – Шумен“ АД, в нея са 
обособени два отделни обекта:  

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.7 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на четири нива, включващ цялата стара сграда 
и третия етаж от новоизградената пристройка, за който е съставен АОС № 4364 от 
23.03.2015г.; 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.8 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на три нива, включващ приземния, първи и 
втори етажи от новоизградената пристройка, за който е съставен АОС № 4365 от 
23.03.2015г. 

След постъпилото искане от Медицински университет – Варна „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ за предоставяне и на третия етаж от новоизградената 
пристройка на бившия „СБАЛПФЗ – Шумен“ ЕООД и приемането на решение № 
118 от 31.03.2016г. на Общинския съвет за даване на съгласие за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване, в сградата на ул. „Васил Априлов“ № 63 в гр. 
Шумен /бивш Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания/ са 
обособени отново два отделни обекта, съобразени с частите от сградата, 
предоставени на двете структури: 

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на четири нива /три етажа и сутерен/, 
представляващ цялата стара сграда, с разгъната застроена площ 1800 кв.м., за 
който е съставен АОС № 4766 от 23.06.2016г.; 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.10 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, на четири нива /три етажа и сутерен/, 
представляващ  новоизградената пристройка, за който е съставен АОС № 4765 от 
23.06.2016г. 

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет - Шумен да вземе 
следното 

Р ЕШЕ Н И E : 
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1. Изменя т. 2 от решение № 118/31.03.2016г., както следва: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС Общински 

съвет – Шумен дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок 
до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“  
- Варна за разкриване на филиал в гр. Шумен, върху самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 83510.661.322.8.10 по кадастралната карта на гр. Шумен, на 
четири нива /три етажа и сутерен/, с разгъната застроена площ 1733.88 кв.м., 
представляващ  новоизградената пристройка, с местонахождение гр. Шумен, ул. 
„Васил Априлов“ № 63, за който е съставен АОС № 4765 от 23.06.2016г. 

2. Изменя т. 3 от решение № 926/17.02.2015г., както следва: 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински 

съвет – Шумен дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок 
до 10 години на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, върху самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, 
на четири нива /три етажа и сутерен/, с разгъната застроена площ 1800.00 кв.м., 
представляващ старата сграда, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил 
Априлов“ № 63, за който е съставен АОС № 4766 от 23.06.2016г. 

3.Възлага на Кмета на Община Шумен да сключи договори за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години с Медицински университет - 
Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен. 

 
 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на община Шумен 
 
Предложил, 
Росица Антонова 
Заместник-кмет „ИР” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


