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ОТНОСНО: Предоставяне на имот на  
Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“  
 
С т. 3 от Решение № 158 от 28.04.2016г. Общинският съвет – гр. Шумен 

предостави за управление на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“ 
нежилищни имоти и имущество, описани съответно в Приложение № 1 и Приложение 
№ 2 към решението. Като т. 3 от приложение № 1 „Имоти, предоставени за управление 
за функционирането на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“ е 
включена част от поземлен имот с идентификатор 83510.670.457 по кадастралната 
карта на гр. Шумен заедно с изградените върху нея имоти, съгласно приложената 
скица. В последствие за имота, предоставен на ОП  „Паркове и обредна дейност“, е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 4774 от 09.08.2016г., който включва 
Поземлен имот с идентификатор 83510.670.457 с площ 8843 кв.м., съответстващ на 
УПИ XCІІ "Производствени и складови дейности" в кв.340 по действащия ПУП на 
гр.Шумен; Сграда с идентификатор 83510.670.457.1 със ЗП 52 кв.м., 1 етаж, 
конструкция - паянтова, построена 1953 г.;  Срада с идентификатор 83510.670.457.2 със 
ЗП 109 (сто и девет) кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, построена 1950 г.;  СГРАДА 
с идентификатор 83510.670.457.3 със ЗП 72 кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, 
построена 1953 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.4 със ЗП 63 кв.м., 1 етаж, 
конструкция - масивна, построена 1953 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.5 със 
ЗП 51  кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1950 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.6 със ЗП 27 кв.м., 2 етажа, конструкция - масивна, построена 1987 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.7 със ЗП 465 кв.м., 1 етаж, конструкция - 
масивна, построена 1950 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.8 със ЗП 32 кв.м., 1 
етаж, конструкция - масивна, построена 1987 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.9 със ЗП 490 кв.м., 1 етаж, конструкция - метална, построена 1987 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.10 със ЗП 148 кв.м., 2 етажа, конструкция - 
масивна, построена 1987 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.11 със ЗП 249 кв.м., 
1 етаж, конструкция - масивна, построена 1917 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.12 със ЗП 76 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1930 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.13 със ЗП 16 кв.м., 1 етаж, конструкция - 
масивна, построена 1960 г.  

Предложението на общинската администрация е описаният имот да бъде 
предоставен за управление на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“, 
като бъде точно описан в Приложение № 1 към Правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Паркове и обредна дейност“. 

Предвид изложеното, предлагам Общинският съвет да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

Изменя и допълва т. 3 от Приложение № 1 към чл. 12а от Правилника за 
дейността на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“, както следва: 

„3. Поземлен имот с идентификатор 83510.670.457 с площ 8843 кв.м., 
съответстващ на УПИ XCІІ "Производствени и складови дейности" в кв.340 по 



действащия ПУП на гр.Шумен; Сграда с идентификатор 83510.670.457.1 със ЗП 52 
кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, построена 1953 г.;  Срада с идентификатор 
83510.670.457.2 със ЗП 109 (сто и девет) кв.м., 1 етаж, конструкция - паянтова, 
построена 1950 г.;  СГРАДА с идентификатор 83510.670.457.3 със ЗП 72 кв.м., 1 етаж, 
конструкция - паянтова, построена 1953 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.4 със 
ЗП 63 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1953 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.5 със ЗП 51  кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1950 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.6 със ЗП 27 кв.м., 2 етажа, конструкция - 
масивна, построена 1987 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.7 със ЗП 465 кв.м., 1 
етаж, конструкция - масивна, построена 1950 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.8 със ЗП 32 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1987 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.9 със ЗП 490 кв.м., 1 етаж, конструкция - 
метална, построена 1987 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.10 със ЗП 148 кв.м., 
2 етажа, конструкция - масивна, построена 1987 г.; Сграда с идентификатор 
83510.670.457.11 със ЗП 249 кв.м., 1 етаж, конструкция - масивна, построена 1917 г.; 
Сграда с идентификатор 83510.670.457.12 със ЗП 76 кв.м., 1 етаж, конструкция - 
масивна, построена 1930 г.; Сграда с идентификатор 83510.670.457.13 със ЗП 16 кв.м., 1 
етаж, конструкция - масивна, построена 1960 г., съгласно Акт за частна общинска 
собственост № 4774 от 09.08.2016г.  

 
 

Любомир Христов 
Кмет на Община Шумен 
 


